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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 

För studerande fordras minst en fördjupningskurs inom huvudämne, samt kursen Att skriva uppsats i teologi 

7,5 hp.  

Förkunskapskraven kan även uppfyllas av den som inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.  

Kursens plats i utbildningssystemet 

Kursen fullgörs som C-uppsats inom huvudämne för teologie kandidatexamen 180 hp. 

Kursens plats i utbildningssystemet 

Kursen fullgörs som C-uppsats inom huvudämne för teologie kandidatexamen 180 hp. 

Kursens lärandemål 

Studenten skall efter avslutad kurs kunna 

-  självständigt planera och genomföra ett religionsvetenskapligt uppsatsarbete 

-  presentera, diskutera och försvara ett religionsvetenskapligt uppsatsarbete vid ett 
seminarium 

Kursens uppläggning 

Studenten läser självständigt in aktuell litteratur och skriver uppsatsen under handledning av läraren. 

Kursens innehåll 

I kursen fördjupas metodiken och vetenskapsteoretiska frågeställningar av relevans för religionsvetenskap. En av 

studenten formulerad forskningsfråga bearbetas och besvaras utifrån ett relevant material. Uppsatsen försvaras 

muntligt inför utsedd opponent. 

Undervisningsformer 

Litteraturstudier i vetenskaplig metod och framställning samt i uppsatsens ämne. Individuell handledning. 
Seminariebehandling. 

Examination och betygssättning 

Examinationen sker efter inlämning av uppsats till examinator och deltagande i uppsatsseminarium. Det åligger 
studenten att lägga in uppsatsen i DIVA. Betyg ges enligt betygsskalan Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. 

Kursbevis 

Kursbevis utfärdas på begäran. 
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Kurslitteratur 

 

I överenskommelse med handledaren, beroende på ämne och forskningsfråga. 

Exempel på litteratur i metod och framställning: 

Backman, Jarl (2008), Rapporter och uppsatser, Lund, Studentlitteratur 

Badersten, Björn (2006), Normativ metod. Att studera det önskvärda. Lund, Studentlitteratur. 

Dahlgren, Stellan & Florén, Anders (1996), Fråga det förflutna. En introduktion till den moderna historievetenskapen, 

Lund, Studentlitteratur 

Florén, Anders, och Ågren, Henrik (2005). Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt. 2 uppl. Lund, Studentlitteratur.  

Friberg, Febe (red.) (2006), Dags för uppsats. Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten, Lund, Studentlitteratur 

Grenholm, Carl-Henrik (2006), Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning, Lund, Studentlitteratur 

Hansson, Sven Ove (2003), Verktygslära för filosofer (andra uppl). Stockholm, Thales. 

Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur  

Rosenqvist, Maria & Andrén, Maria (red.) (2006), Uppsatsens mystik. Om konsten att skriva uppsats och examensarbete, 

Uppsala, Hallgren & Fallgren 


