
 
 

    
     

 

Kursplan 

Introduktion till teologiska studier, 7,5 högskolepoäng 
Introduction to Theology, 7,5 ECTS-credits 

Kod RR101C Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Religionshistoria och  

religionsbeteendevetenskap 
Fastställd 2015-08-17 

Nivå G1N, grundnivå 1 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier och områdesbehörighet 1. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten: 

• kunna definiera teologins olika ämnesområden och beskriva dess arbetssätt och deras respektive bidrag 
till en teologisk helhetsförståelse,  

• visa förståelse för grundläggande perspektiv på texttolkning, samt 

• visa kunskap om den religiösa trons plats i ett postsekulärt samhälle. 
 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten  

• visa förmåga att skriva enklare vetenskapliga texter och behärska grundläggande formalia, 

• visa färdighet att söka relevant material i bibliotek samt 

• visa förmåga att värdera, tolka och redovisa empiriskt insamlat material i en skriven forskningsrapport. 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• ha börjat tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt till det teologiska studiet av människors religiösa 
tro, 

• visa förståelse för samspelet mellan trosövertygelse och praxis, och teologins betydelse i detta samspel, 
samt 

• kunna relatera teologins olika ämnesområden och arbetssätt till varandra och på ett grundläggande sätt 
värdera hur de bidrar till en teologisk helhet. 

Innehåll och arbetsformer 
Kursen börjar med att introducera studenten till det teologiska studiet, till de olika ämnesdisciplinerna och 
arbetssätten. Därefter studeras trons och teologins roll och funktion i samtida samhälle genom 
litteraturstudium samt föreläsningar. Slutligen presenterar kursen studenten inför de hermeneutiska frågorna 
i texttolkning och tolkning av empiriskt insamlade data. Genom kursen tränas också bokreferat, formalia 
samt rapportskrivning. Arbetsformer är föreläsningar och litteraturseminarier samt gruppövningar om 
materialtolkning, akademiskt skrivande och vetenskapliga metoder.  
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Examinationsformer  
*Bokrecension, 800 ord (2 hp) 
*Grupparbete: Seminarieövningar och analys av fältstudier. (1,5 hp) 
*PM: Studium av den levda tron med skriftlig och muntlig redovisning,  

inklusive metod- och teorireflektion, 4000 ord (4 hp) 
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Godkänd* (G*) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Justering av antal ord på bokrecension. 



 
 

    
     

 

Litteratur 

Introduktion till teologiska studier, 7,5 högskolepoäng 
Introduction to Theology, 7,5 ECTS-credits 

Kod RR101C Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Religionshistoria och  

religionsbeteendevetenskap 
Fastställd 2015-08-17 

Nivå G1N, grundnivå 1 Senast ändrad 2023-01-23 
 
ALT. 2023. Skrivmanual: En handledning för formaliafrågor kring akademiskt skrivande. (Digital text, finns på 

itslearning under ALT Student). 
Halldorf, Joel. 2020. Gud: Jakten: Existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet. Fri Tanke förlag, s. 11–205, 

257–292. 
Nylund, Bo. 1972. Teologi genom seklerna. Uppsala: Tvåväga förlag.  
Sahlberg, Göran och Roland Spjuth (red.). 2016. Praktiker med mening. Kompendium: Örebro. (Digital text, 

läggs ut på itslearning). 
Thurfjell, David. 2015. Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religionen. Akademiska Molin & 

Sorgenfrei, kapitel 1–2, 6. 
Studiehandbok 2023–2024. (Digital text, finns på itslearning under ALT Student). 
 
Utöver detta tillkommer artiklar som introducerar det teologiska studiet, totalt cirka 105 s. (Digitala texter, 

läggs ut på itslearning). 
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