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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier  
För behörighet till kursen krävs att den studerande är antagen till utbildningen och har fullgjort 
Baskurs i teologi, 60 hp  

Kursens plats i utbildningssystemet  
Kursen är obligatorisk inför att påbörja kursen Examensarbete i teologi, 15 hp.  
 
Kursens lärandemål  
 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 
 
Kunskap och förståelse 
 

 Ge exempel på frågeställningar, forskningsmetoder och forskningsetiska 
frågeställningar relevanta för forskning inom teologi/religionsvetenskap 

 

 Förklara hur religion studeras utifrån olika teologiska/religionsvetenskapliga 
utgångspunkter 

 
Färdighet och förmåga 
 

 Planera ett vetenskapligt arbete inom teologi/religionsvetenskap  
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 

 Identifiera och förutse olika forskningsetiska problem samt tillämpa relevant 
lagstiftning 
 

 
 

 
Kursens innehåll  
I kursen diskuteras centrala frågor om akademiskt skrivande och studenten orienteras i argumentation 
och grundläggande vetenskapsteori. Under kursens gång ges en översikt över relevanta 
forskningsmetoder och sambandet mellan forskningsfråga och metodval inklusive forskningsetik 
diskuteras. I slutet av kursen utformar studenten en problemställning, disposition och innehåll för en 
tänkt uppsats. Forskningsetiska aspekter sammanfattas. 
 
Kursens uppläggning 
Kursen ges på halvfart.  
  
Undervisningsformer 
Kursen bedrivs digitalt och på campus. Detaljerat schema med beskrivningar av undervisningsformer 
meddelas separat. 

Examination och betygssättning 
Examinationen utgår ifrån kursens lärandemål och genomförs individuellt. Betyg ges enligt 
betygsskalan Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. 

 
Kursbevis  
Kursbevis utfärdas på begäran. 
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