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Kurser vid Örebro teologiska högskola 
läsåret 2022/2023 

 
Senast uppdaterad av DD 220325 

 
Kurserna läses i första hand inom program vid ALT, men många kan även sökas som fristående 
kurs. Information och länkar till ansökan finns på ALT:s hemsida. Befintliga studenter i de 
teologiska programmen (TP) vid ALT, eller Pastors- och ledarprogrammet (PLP) gör sina kursval 
på särskild blankett senast 31 mars. Kontakta studievägledare Hanna Wärlegård 
(hanna.warlegard@altutbildning.se) om du önskar mer information.  
 
Välkommen till studier hos oss! 
 
David Davage 
Studierektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2(6) 

 

 

1. Allmän information 
 
Kurserna är placerade på olika veckodagar och går normalt på halvfart. Kursplaner för de olika 
kurserna finns på ALT:s hemsida. Många kurser har särskilda förkunskapskrav, se respektive 
kursplan för information. Det finns möjlighet för studenter som uppnått minst 120 hp godkända 
kurser på grundnivå att läsa kurser på avancerad nivå. Dessa kan även ha ytterligare 
förkunskapskrav, vilket framgår av respektive kursplan. Ta kontakt med studievägledare vid 
intresse av att läsa kurser på avancerad nivå. 
 
Det finns även möjlighet att inom ramen för ett program åka ut som Erasmusstudent med extra 
stipendium (minst 3 mån). Vid fullgjord kandidatexamen finns möjlighet till fortsatta studier på 
magister-/masternivå. Mer information om detta finns på ALT:s hemsida.  
 
 

2. Teckenförklaring 
 

Ämnesområden 
AA Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier 
BV Bibelvetenskap 
KM Kyrko- och missionsstudier 
RR Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 
ST Systematisk teologi 
 

Nivå 
100 G1N, G1F Kurser med mindre än 60 hp på grundnivå som förkunskapskrav. 
200 G1E, G2F, G2E Kurser med minst 60 hp på grundnivå som förkunskapskrav. 
400 A1N, A1E Kurser med på avancerad nivå med endast kurser på grundnivå som 
   förkunskapskrav. 
500 A1F, A2E Kurser på avancerad nivå med kurser på avancerad nivå som  
   förkunskapskrav. 
 

Kurstyp 
C Campuskurs Kurser som ges på Campus Örebro med obligatorisk närvaro. 
D Distanskurs Kurser med regelbundna digitala föreläsningar (synkrona eller  

  asynkrona) och seminarier med maximalt en fysisk träff. 
H Hybridkurs Kurser med både digitala moment och moment som förutsätter 

  närvaro på Campus Örebro. 
L Läskurs Kurser som ges utan föreläsningar eller obligatoriska fysiska träffar. 
R Regionala kurs Kurser som ges via videokonferens med obligatorisk närvaro på  
   Campus Örebro eller vid något av våra studiecenter. 
S Seminariekurs Kurser med reducerat antal träffar med obligatorisk närvaro på  

  Campus Örebro. 
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3. Kurser på grundnivå 
 
Många av de kurser som ingår i ALT:s teologiska program kan även läsas fristående. De är i regel på 7,5 hp 
och läses på halvfart om inget annat anges. Nedan anges vilka dagar föreläsningar vanligen är förlagda till.  
 

Block HT1 
v. 35–44 

Block HT2 
v. 45–02 

Block VT1 
v. 04–13 

Block VT2 
v. 14–23 

Tisdag/onsdag 

RR101C 
Introduktion till  

teologiska studier 

BV101C 
Gamla testamentet, 

baskurs 

BV102C 
Nya testamentet, 

baskurs 

ST103C 
Systematisk  

teologi 1 

BV125H 
Gammaltestamentlig 

hebreiska 1 (grundnivå 1) 

BV128H 
Gammaltestamentlig 

hebreiska 2 (grundnivå 1) 

BV250R 
The Book of Revelation 

(without Greek) 

BV261C 
Haggaj och Sakarja 1–8 

(språklig) 

BV121H 
Nytestamentlig  

grekiska 1 (grundnivå 1) 

BV122H 
Nytestamentlig  

grekiska 2 (grundnivå 1) 

BV260R 
The Book of Revelation 

(with Greek) 

BV271C 
Haggaj och Sakarja 1–8  

(icke-språklig) 

BV205H 
Gammaltestamentlig 

hebreiska 1 (grundnivå 2) 

BV208H 
Gammaltestamentlig 

hebreiska 2 (grundnivå 2) 
 

ST253R 
Migration, Nation  
and Globalization 

BV201H 
Nytestamentlig  

grekiska 1(grundnivå 2) 

BV202H 
Nytestamentlig  

grekiska 2 (grundnivå 2) 
  

BV218C 
Romarbrevet 

(språklig) 

KM253S 
Frikyrkans historia  

och teologi 
  

BV228C 
Romarbrevet 
(icke-språklig) 

   

 

Onsdag 

RR101R 
Introduktion till  

teologiska studier 

BV101R 
Gamla testamentet,  

baskurs 

BV102R 
Nya testamentet,  

baskurs 

KM102R 
Kyrkohistoria,  

baskurs 

ST103R 
Systematisk  

teologi 1 

RR106R 
Världsreligionerna,  

baskurs 

KM101R 
Missionsvetenskap,  

baskurs 

BV103R 
Bibelteologi 1 

 

KM252R 
Diakonins teologi,  

ledarskap och uttryck 
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Onsdag/fredag 

KM102C 
Kyrkohistoria,  

baskurs 

RR106C 
Världsreligionerna,  

baskurs 

KM101C 
Missionsvetenskap,  

baskurs 

BV103C 
Bibelteologi 1 

 

ST256L 
Modern svensk  

teologi 

BV257S 
Skapelse, miljö  
och frälsning 

AA231H 
Självständigt arbete 7,5 hp 
(endast interkulturella studier) 

RR241S 
Mötet med  

nyandligheten 

 

Torsdag (kan ej läsas fristående) 

BV268R 
Bibelteologi 2 

KM180L 
Ledarskap i  
församling 

KM251L 
Teologi om kyrkliga 

handlingar 

KM245R 
Kulturförståelse  

(kan läsas fristående) 

RR280L 
Kommunikation och  

konflikthantering 

ST207L 
Kontextuell  

teologi 

 
AA234L 
Teori och  

metod 

ST251R  
Etik 

ST252R 
Teologisk 
integrering 

  
RR246R 

Religionsbeteende- 
vetenskap 

 

 

Fredag 

ST206R 
Religionsfilosofi  
och idéhistoria 

AA232R 
Självständigt  
arbete 15 hp 

AA231R 
Självständigt  
arbete 7,5 hp 

BV207R 
Exegetisk fördjupning med  

introduktion till bibliska språk 15 hp 

AA233D 
Fältstudium  

15 hp 

BV243R 
Bibelbruk och  
bibeltolkning 

RR247R 
Idéburet ledarskap 

i diakoni 

ST208R 
Systematisk  

teologi 2 
 

ST257R 
Kyrkan i  
samhället 

  

BV268C 
Bibelteologi 2 
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Distanskurser (kan ej läsas fristående) 

BV101D 
Gamla testamentet, baskurs  

(läses med LK41) 

BV102D 
Nya testamentet, baskurs 

(läses med LK42) 

BV103D 
Bibelteologi 1 

(läses med LK43) 

RR106D 
Världsreligionerna 

(läses med LK48) 
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4. Kurser på avancerad nivå 
 
Många av de kurser som ingår i ALT:s magister- och masterprogram kan även läsas fristående. De är 
vanligtvis uppbyggda kring två träffar på plats i Örebro, en vid kursstart och en vid kursavslut. Däremellan 
sker undervisning och seminarier via videokonferens, normalt schemalagt på onsdagar eller torsdagar. 
Kurser på avancerad nivå är på 10 hp och läses på halvfart om inget annat anges. I praktiken ges uppsats- 
och metodkurser när det passar studenterna. Det finns alltså flexibilitet när det kommer till vilket block 
kursen ligger i. 
 

Block HT1 
v. 35–47 

Block HT2 
v. 48–02 

Block VT1 
v. 04–10 

Block VT2 
v. 11–23 

Ordinarie kurser 

AA401H 
Text och  
tolkning 

AA403H 
Anden, frälsning  
och församling 

BV411H 
Tidiga kristna  
texter i Rom 

BV402H 
Psaltaren och Dödahavsrullarna  

i modern forskning 

BV442H 
Paulinsk  
teologi 

ST402H 
Systematisk teologi 

i en global kristenhet 

ST401H 
Teologins  
historia 

BV420H 
Magisteruppsats 15 hp 

(kan också läsas på helfart under block VT2) 

BV419L 
Teori och metod  

5 hp (helfart) 

ST405H 
Människa och Gud genom 

västerlandets idéhistoria 

ST420H 
Magisteruppsats 15 hp 

(kan också läsas på helfart under block VT2) 

ST419L 
Teori och metod  

5 hp (helfart) 

BV520H 
Masteruppsats 30 hp  

(kan också läsas på helfart under block VT1–VT2) 

ST520H 
Masteruppsats 30 hp  

(kan också läsas på helfart under block VT1–VT2) 

   
BV519L 

Teori och metod 10 hp 

   
ST519L 

Teori och metod 10 hp 

 

Kurser i samarbete med Ansgar høyskole 

 
MAL513 

Den Hellige Ånd, spiritualitet  
og menighetsutvikling 

KM401H 
Ledarskap, ledar- 

utveckling och etik 
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