
 

  
 
 
 
Kursplan 

 

 
Metodkurs i teologi (7,5 hp) 
Questions of Method in Theology (7,5 ECTS credits) 
 
Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI  
Kurskod: 0267 
 

Förkunskaper 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet B1. Som 
programkurs inom ramen för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att minst 
120 hp av programmets kurser är fullgjorda. Som programkurs inom ramen för 
kandidatexamen med teologi som huvudområde förutsätts normalt att minst 120 hp är 
fullgjorda, varav minst 60 hp teologi. A-kurs (30 hp), Bibeln i historia och nutid I–II (15 hp), 
Kyrkans historia I-II (15 hp) samt en uppsats à 7,5 hp måste vara helt avklarade. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:  

§ vara förtrogen med grunderna i akademiskt skrivande; 
§ kunna beskriva och diskutera allmänna metodologiska och vetenskapsteoretiska frågor 

relevanta för teologi och religionsvetenskap; 
§ kunna redogöra för och diskutera tillämpningen av den historisk-kritiska metoden och 

hermeneutiken inom teologin.  

 
Innehåll 
Kursen består av tre delar. Den första ger en kort introduktion och övning i akademiskt skrivande. 
Den andra delen ger en översikt över metoder och vetenskapsteorier som är relevanta för teologi 
och religionsvetenskap. I tredje delen sker ett djupare studium av den historisk-kritiska metoden 
och hermeneutiken.  

 
Undervisning och examination 
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen består i en skriftlig 
uppgift, relaterad till den första och tredje delen av kursen. Denna uppgift skall levereras inom 
angiven tidsfrist. Kursens del två examineras genom en muntlig examination på hela stoffet. 
Alternativt kan hemtentamen användas. Betyg på kursen ges utifrån såväl skriftlig uppgift (50 %) 



som muntlig tentamen (50 %). Betygsskala: A‒F.   

 
Litteratur  
Booth, Wayne C., Colomb, Gregory G. & Williams, Joseph W., Forskning och skrivande: Konsten 
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Kompendium med uppsatser om metod och vetenskapsteori. 
 
Andra Vatikankonciliet, Det kristna livets källor: Uppenbarelsen, Liturgin. Uppsala: Katolska 
bokförlaget 1987. 3:e uppl. (Katolsk dokumentation 1-2) /Endast Uppenbarelsen, Dei Verbum/. 
 
Att tolka Bibeln idag: Påvliga bibelkommissionens dokument om bibeltolkningen i kyrkan. (Katolsk 
dokumentation 22). Uppsala 1995. 
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