Kursplan

Metodkurs i teologi (7,5 hp)
Method in Theology (7,5 ECTS credits)
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: TEOLOGI
Kurskod: 2007

Förkunskapskrav
Behörig till kursen är den som innehar kandidatexamen i teologi eller religionsvetenskap (180
hp), med minst 90 hp inom ämnet teologi eller religionsvetenskap.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
•
•
•
•
•

vara förtrogen med grunderna i akademiskt skrivande;
kunna beskriva och diskutera allmänna metodologiska och vetenskapsteoretiska frågor
relevanta inom humanistiska ämnen;
kunna redogöra för metodologiska och vetenskapsteoretiska problemställningar inom
ämnesområden systematisk teologi, bibelvetenskap, och kyrkohistoria i mer detalj;
kunna identifiera olika ideologiska perspektiv i teologiska texter och visa hur dessa
formar argumenten och relaterar till den religiösa praktiken;
kunna redogöra för metod och självförståelse inom katolsk teologi.

Innehåll
Kursen består av tre delar. Den första delen ger en kort introduktion och övning i akademiskt
skrivande. Den andra delen av kursen ger en översikt över metoder och vetenskapsteorier som
är relevanta för systematisk teologi, bibelvetenskap, och kyrkohistoria. Frågeställningen om
teologins roll i relation till religionshistoria och religionssociologiska frågeställningar
diskuteras. Det för den teologiska vetenskapen viktiga begreppet ”tradition” analyseras från
olika synvinklar. Den tredje delen av kursen ger en översikt över metodproblem och
självförståelse inom katolsk teologi i historia och nutid genom konkreta exempel.

Undervisning och examination
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Dessa ges på två obligatoriska
heldagar i Uppsala och undervisningsmaterial på nätplattformen varje vecka. Examinationen
består av en skriftlig uppgift om katolsk teologi. Denna uppgift skall levereras inom angiven
tidsfrist. Kursens del två examineras genom en muntlig tentamen på hela stoffet. Betyg på
kursen ges utifrån såväl skriftlig uppgift (50 %) som muntlig tentamen (50 %). Betygsskala:

A‒F. Deltagande på ett tillfälle av högre seminariet i systematisk teologi är obligatorisk, i
övrigt uppmuntras det.
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