Kurskod

HP 201

Kursbenämning, svenska

Uppsats i historisk/praktisk teologi

Kursbenämning, engelska

Paper in historical / practical theology

Kursens högskolepoäng (hp)

7,5 hp

Inriktning

Historisk-praktisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp samt Kyrkans och missionens historia 15 hp

Syfte

Kursen syftar till att skriva en uppsats som bearbetar ett problemområde
inom historisk eller praktisk teologi.

Förväntade studieresultat

Den studerande förväntas
 kunna formulera ett problem/en frågeställning och relevanta
analysfrågor som grund för en vetenskaplig uppsats
 göra relevanta litteratursökningar för det valda problemområdet
 göra en disposition för en uppsats inom det valda problemområdet
 behärska konsten att använda ett relevant notsystem
 förstå skillnaden mellan objektsspråk och analysspråk och att själv
kunna använda analysspråk i det egna skrivandet
 försvara det egna arbetet vid ett uppsatsseminarium och utföra en
konstruktiv opposition på en medstudents arbete

Moment

a)
b)
c)

Introduktion med metodgenomgång
Litteratursökning och uppsatsskrivande.
Framläggande av, samt opposition på uppsats.

Undervisnings- och
arbetsformer

Föreläsningar, individuell handledning och seminarier.

Litteratur, övriga läromedel

Moment a)
”Uppsatsskrivande och opponerande. Några råd och anvisningar.” Johannelunds
teologiska högskola. 2013.
Språkrådet, Svenska skrivregler. Liber 2008.
Annan litteratur väljs i samråd med läraren utifrån val av uppsatsämne.

Betygsgrader

Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att den studerande
 behärskar formalia samt kan organisera sitt material på ett logiskt
och självständigt sätt.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att den studerande
 demonstrerar en förmåga att analysera och värdera källmaterial
 uppvisar en förmåga att kategorisera, teoretisera och ta ställning
till en problemställning.

Examination

Examinationen sker genom framläggande och försvarande av en uppsats
omfattande 12-20 sidor i samband med seminarieövning. Varje student
skall dessutom opponera på en uppsats skriven av en annan student.

Utvärdering

Kursen skall utvärderas skriftligt
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