
 

 

 

  
 
 
 
 
Kursplan 

 

 
Teoribildning och metodlära i praktiken (7,5 hp) 
Applied Theories and Methodologies in Theology (7,5 ECTS credits) 
 
Avancerad nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI  
Kurskod: 2008 
 

Förkunskaper 
Som programkurs inom ramen för masterexamen i teologi förutsätter kursen kandidatexamen 
i teologi. Därtill krävs godkänt resultat på kursen Metodkurs för teologer (7,5 hp), samt 
ytterligare två kurser (à 7,5 hp) på avancerad nivå. Söks kursen som fristående kurs måste 
motsvarande krav vara uppfyllda. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:  

• kunna i detalj beskriva och diskutera ett antal för teologisk forskning relevanta teorier och 
viktiga metodologiska ramverk; 

• vara förtrogen med de rent praktiska aspekterna av val av forskningsmetodologi och ramverk 
för det akademiska skrivandet; 

• kunna problematisera och diskutera lämplighet och konsekvenser av olika teori- och 
metodval mot bakgrund av en given forskningsfråga; 

• kunna analysera och kritisera formuleringar av en forskningsfråga med utgångspunkt i skilda 
teorier och metodologiska ansatser. 

• Kunna göra etiska överväganden relaterad till sin egen forskning. 
 
Innehåll 
Hur arbetar en forskare? På kursen studerar vi exempel på teologiska undersökningar hämtade ur 
aktuell forskning med siktet särskilt inställt på skilda teoretiska och metodologiska ansatser. Vad 
styr forskarens val av metod? Hur utvecklar och formulerar forskaren sina frågor? Vi analyserar 
kritiskt de argument som forskare med olika angreppssätt presenterar för sina vägval. 

 
 
 



 

 

 
Undervisning och examination 
Undervisningen ges i form av seminarier och gruppdiskussioner. Deltagande på ett tillfälle av 
seminariet i systematisk teologi är obligatorisk, i övrigt uppmuntras det. Examinationen består i 
muntliga presentationer av akademiska artiklar för seminariegruppen och en skriftlig uppgift. Den 
skriftliga uppgiften skall levereras inom angiven tidsfrist. Betyg på kursen ges utifrån såväl skriftlig 
uppgift (50 %) som muntliga presentationer (50 %). Betygsskala: A‒F. 

 
Litteratur  
Kompendium med utdrag ur valda aktuella sakkunniggranskade teologiska studier. Urvalet kan till 
hälften anpassas till de studerandes intressen. I undantagsfall kan även enstaka boklängdsstudie 
anvisas som litteratur. 600–800 sidor sammantaget.	
 
 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser” 
 
Kursplanen fastställd 2022-06-23 
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-07-01 


