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Behörighet
Behörig att antas till programmet är den som har en grundläggande behörighet för
högskola/universitet samt särskild behörighet i Samhällskunskap A/1b/1a1+1a2 samt
Historia A/1b/1a1+1a2 från gymnasiet.
Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk utbildning kan antas efter
särskild prövning.

Syfte och beskrivning av utbildningen
Programmet syftar till att ge en vetenskapligt grundad kunskap om kristendomens
huvudlinjer med viss tonvikt på protestantisk tradition, och en förmåga att reflektera kritiskt
och självständigt över detta kunskapsstoff. En orientering om religioner och andra
livsåskådningar ingår för att stimulera till analys, bearbetning och förståelse av egna och
andras trosföreställningar och beteenden. Programmet syftar vidare till att förbereda för
arbete i olika professioner i kyrka och samhälle.
Förväntade studieresultat
Efter avslutad kandidatexamen förväntas den studerande visa:
- kunskap om teologins vetenskapliga grund, olika inriktningar med deras
forskningsfrågor, och tillämpliga metoder för arbete i kyrka och samhälle;
- kunskap om olika kristna traditioners, samt även andra religioners och
livsåskådningars, kännetecken, historiska utveckling och aktuella roll för människor i
deras förhållande till omvärlden och för samhället;
- förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant teologisk information i en
problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och
situationer;
- förmåga att självständigt inom givna tidsramar avgränsa, definiera, kritiskt analysera
och bedöma olika kristna traditioners och teologiers innehåll och uttrycksformer
genom att använda relevanta vetenskapliga teorier och metoder;
- förmåga att, utifrån vetenskapliga argument och slutsatser, muntligt och skriftligt
kommunicera teologisk kunskap, teologiska problem och lösningar i dialog med olika
målgrupper;
- ett professionellt förhållningssätt till egna och andras trosföreställningar och
värderingar;
- förmåga att göra teologiska bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter;
- förmåga att bedöma och utveckla sin teologiska kompetens.
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Progression i utbildningen
Progression beskrivs som
- ökad kunskap om och förståelse för främst kristna teologiers och traditioners — samt
även andra religioners och icke religiösa livsåskådningars — funktion och betydelse;
- ökad färdighet att använda teologisk kunskap, religionsvetenskapliga teorier och
metoder framför allt i relation till professionellt arbete i kyrkor och samfund i möte
med människor i olika situationer och med olika bakgrund;
- ökad förmåga att kritiskt reflektera över egna och andras trosföreställningar,
värderingar och beteenden.
Kurser som ingår i programmet
Johannelunds teologiska högskolas utbildningsprogram har som huvudområde teologi och
innehåller kurser inom följande tre inriktningar: exegetisk teologi, systematisk teologi samt
historisk-praktisk teologi. Historisk-praktisk teologi innehåller kyrkohistoria, kyrkovetenskap,
missionsvetenskap, religionspedagogik, religionsbeteendevetenskap med själavård samt
annan historisk-praktisk teologi med relevans för professionellt arbete i kyrkor och samfund.
Utöver dessa inriktningar erbjuds den studerande även kurser i religionsvetenskap och
religionshistoria.
I kandidatexamen i teologi ingår dels en övergripande grundkurs i religionsvetenskap, 30
högskolepoäng (hp), som ger en sammanhållen grund i det religionsvetenskapliga studiet,
dels en grundkurs i teologi, 30 hp, bestående av introduktionskurser i exegetisk teologi,
systematisk teologi och historisk-praktisk teologi.
Av kandidatexamens 180 hp ska minst 90 hp, med successiv fördjupning, inom den valda
inriktningen ingå. Dessa 90 hp inkluderar grundkurs i religionsvetenskap, 30 hp, samt
grundkurs i teologi, 30 hp.
I kandidatexamen ska kurser från samtliga ovan nämnda tre inriktningar ingå. Kurserna läses
i normalfallet i en för programmet utarbetad ordning. Under det andra och tredje studieåret
ges den studerande möjligheten att profilera sin kandidatexamen i någon av de tre
inriktningarna. Det sker framför allt genom det avslutande självständiga arbetet om 15 hp.
Det avslutande självständiga arbetet kan föregås av en tidigare uppsats på 7,5 hp.
Vidare har den studerande möjlighet att inom ramen för programmet, efter samråd med
studierektor, byta ut kurser i det rekommenderade upplägget mot andra valbara kurser,
vilket ytterligare ökar möjligheterna till profilering.
I en kandidatexamen i teologi vid Johannelunds teologiska högskola kan högst 30 hp från
annat ämnesområde än teologi/religionsvetenskap föras in.
Programmets uppläggning
Programmet ger en kvalificerad utbildning i teologi och omfattar sex terminers studier för
kandidatexamen.
Termin 1 och 2:
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Grundkurs i teologi, med fyra delkurser à 7,5 hp i exegetisk teologi, historisk-praktisk teologi
och systematisk teologi
Grundkurs i religionsvetenskap, med fyra delkurser à 7,5 hp i religionsvetenskap,
religionsbeteendevetenskap och religionshistoria.
Termin 3, 4 och 5:
Kurser om 7,5 hp och 15 hp inom de tre ovannämnda inriktningarna.
Termin 6:
Kurser om 15 hp och ett självständigt arbete normalt i form av en kandidatuppsats om 15
hp.
För tillträde till kurser fr o m termin 3 krävs godkänt resultat på närmast föregående kurs
inom samma inriktning enligt anvisningar i respektive kursplan. Dispens kan medges efter
ansökan till studierektor.
Se respektive kursplan för mer information.
Undervisning och examination
Undervisningsformen varierar under programmets gång och beroende på inriktning.
Uppsats/Självständigt examensarbete skrivs under vägledning av en utsedd handledare.
Studenten deltar också i ett avslutande uppsatsseminarium där uppsatsen försvaras.
Examination sker genom skriftliga eller muntliga prov och olika typer av skriftliga uppgifter.
Examination av det självständiga examensarbetet inkluderar såväl examensarbetet som
opponent- och respondentskap.
Se respektive kursplan för ytterligare information.
Betyg
Om inte annat anges i kursplanen för en viss kurs används som betyg antingen underkänd,
godkänd eller väl godkänd. Antalet provtillfällen begränsas till fem. Den som godkänts i prov
kan inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
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