Johannelunds studieplaner 2021–2024
Antagen av rektorsmöte 2021-02-08, revd 2021-04-15
Samtliga kurser ges på halvfart. Heltids studerande läser normalt två kurser parallellt. Kurser
är på 7,5 hp om inget annat anges. De kurser som är angivna med stjärna (*) kan efter samråd med studievägledare bytas ut mot kurser under 5. Andra återkommande valbara programkurser. Då en kurs ges under en sommartermin signaleras detta med s i kurskoden på
hemsida. Kursen är i övrigt densamma som i studieplanens förteckning.
Efter ett år (60 hp) kan ett intyg på genomgånget teologiskt introduktionsår tas ut.
Efter två år (120 hp) kan en högskoleexamen i teologi tas ut.
Efter tre år (180 hp inkl kandidatuppsats) kan en kandidatexamen i teologi tas ut.
Efter fyra år (240 hp inkl magisteruppsats) kan en magisterexamen i teologi tas ut.
Efter fem år (300 hp inkl masteruppsats) kan en masteruppsats i teologi tas ut.

1. Kandidatexamen, 180 hp, enbart högskolekurser, normalordning
Högskoleexamen följer studieplanen för kandidatexamen i åk 1 och i åk 2 är kurserna valfria
ur utbudet för kandidatexamen, med det undantag att ett självständigt arbete på 7,5 hp
måste ingå.
årskurs 1
Höstterminen (= 30 hp)
EG 101 Gamla testamentet del 1
EN 101 Nya testamentet del 1
SD 101 Dogmatik
HT 201 Retorik och homiletik
Vårterminen (”A-kursen” = 30 hp)
RV 101 Introduktion till religionsvetenskap
RV 102 Judendom och Islam
RV 103 Hinduism, buddhism samt religion i Kina och Afrika
RV 104 Religioner och livsåskådningar i Sverige idag
åk 2 och 3
Exegetisk teologi (inkl åk 1 totalt 60 hp), språkliga kurser kan bytas ut mot valfria kurser
EN 202 Nya testamentet del II
EG 202 Gamla testamentet del II
EN 205 Nytestamentlig grekiska (15 hp)
alt EG 205 Bibelhebreiska (15 hp)
EN 3XX Två av följande exegetiska kurser med grekiska: EN 306 Markusevangeliets exegetik, EN 309 Johannesevangeliets exegetik , EN 317 Första Korinthierbrevets
exegetik, och EN 319 Galaterbrevets exegetik.
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Studerande som väljer att läsa hebreiska istället för grekiska fortsätter normalt
med att läsa två av följande kurser: EG 355 Moseböckernas exegetik, EG 356
Psaltaren och vishetslitteraturen, EG 357 Profetiska litteraturen, EG 358 Gamla
testamentets teologi, alla med hebreiska
Systematisk teologi (inkl åk 1 totalt 30 hp)
SR 202 Filosofi för teologer
SE 201 Teologisk etik
SD 356 Luthersk teologi i historia och nutid
Historisk-praktisk teologi (inkl åk 1 totalt 37,5 hp)
HK 203 Missionens historia och teologi
HK 210 Svensk kyrko- och väckelsehistoria
HS 201 Grundkurs i pastoralteologi och psykologi
HK 102 Kyrkohistoria – en introduktion
Självständigt arbete (22,5 hp)
B-uppsats i systematisk eller historisk-praktisk teologi, eller ET 202 (7,5 hp)
ET 202 Att skriva vetenskapliga texter i exegetisk teologi (7,5 hp)
Kandidatuppsats i valfritt ämne (15 hp)

2. Integrerad utbildning för blivande präster (minst 240 hp)
Normalstudieordningen för de akademiska kurserna är anpassad efter EFS och Svenska kyrkans utbildningskrav, och ger studenten frihet att profilera sin magisterexamen i valfritt
ämne. Parallellt med högskolekurserna erbjuds pastorala profilkurser som främjar att akademiska studier och personlig tro integreras med praktiska övningar. I detta ingår också ett andakts- och gudstjänstliv under studieveckan. Kurser och praktik som stiften anordnar tillkommer.
Varje termin: pastorala profilkurser samt erbjudet deltagande i gemensamt andaktsliv.
Årskurs 1:
Som ovan.
Årskurs 2-3:
Som ovan förutom att två 7,5 hp kurser byts ut mot en pastoralprofiltermin (CSN-berättigade folkhögskolestudier). De kurser som byts ut är: SR 202 Filosofi för teologer och HK 210
Svensk kyrko- och väckelsehistoria.
Åk 4 för blivande präst i EFS
Obligatoriska pastorala profilkurser samt erbjudet deltagande i gemensamt andaktsliv
*HL 452 Entreprenörskap och på nystartsarbete
*HP 451 Den missionella kyrkan
*SH 410 Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete
SH 452 Liv och tro i EFS
SH 302 Svenska kyrkans tro och liv del 1
SH 303 Svenska kyrkans tro och liv del 2
HP 401 Själavård, handledning, mentorskap
*HL 453 Ledarskap och församlingsutveckling
2

Johannelunds teologiska högskola

Studieplan 2021–2024

Praxistermin för EFS prästkandidater
Praxistermin på Johannelund (CSN-berättigad folkhögskolekurs)
Åk 4-5 för blivande präster i Svenska kyrkan
Erbjuder deltagande i gemensamt andaktsliv
TM 401 Metoder och teoritraditioner inom historisk-praktisk teologi
*HP 451 Den missionella kyrkan
*SH 410 Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete
SH 302 Svenska kyrkans tro och liv del 1 (för SvK kan ej räknas med i magisterexamen)
SH 303 Svenska kyrkans tro och liv del 2 (för SvK kan ej räknas med i magisterexamen)
Pastoral grundkurs vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut (20 veckor halvfart)
Två valfria kurser på avancerad nivå
HP 404 Magisteruppsats i historisk-praktisk teologi 15 hp
Pastoralteologiskt slutår på Svenska kyrkans utbildningsinstitut

3. Studieplan för Själavårdsprogram (kan leda till en kandidatexamen)
Årskurs 1:
EG 101 Gamla testamentet del 1
EN 101 Nya testamentet del 1
HS 201 Grundkurs i pastoral teologi och psykologi
HS 251 Perspektiv på kyrklig själavård
RV 101 Introduktion till religionsvetenskap
RV 104 Religioner och livsåskådningar i Sverige idag
SD 101 Dogmatik
SE 201 Teologisk etik
Pastorala profilkurser
Mentorsgrupp
Retreat
Själavård 1 – självreflektion
Minst tre själavårdssamtal med själavårdare/terapeut
Gudstjänst och andaktsliv
År 2-3
Under två år läser studenten på halvtid via VID – Vitenskaplige högskole med campus i Oslo
(www.vid.no), och på halvtid vid Johannelund. På Johannelund läser den studerande fristående kurser och skriver sitt examensarbete.
Pastorala profilkurser
Du går på eget initiativ själv i själavård omfattande 30 timmar
mentorsgrupp
gudstjänst och andaktsliv
själavårdspraktik

4. Studieplan för FE, Församlingsutvecklings- och entreprenörsprogram
Årskurs 1:
EN 101 Introduktion till Nya testamentet del 1
EN 161 Nytestamentlig teologi om Anden, församlingen, mission
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HP 251 Den missionella kyrkan
HT 101 Retorik och homiletik
HL 353 Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling
EN 202 Introduktion till Nya testamentet del 2
”A-kursen” (utspridd på två år: 15 hp åk 1 och 15 hp åk 2)
Pastorala profilkurser åk 1:
Mentorsgrupp
Studiebesök i Sverige

Andliga nådegåvor

Årskurs 2:
HK 210 Svenska kyrko- och väckelsehistoria 1700-2000
HL 252 Perspektiv på nystarts- och förändringsprocesser i kyrkligt arbete
SD 201 Dogmatik introduktion
SD 353 Teologi, kyrka och postmodernitet
SH 310 Perspektiv på kyrkligt omsorgsarbete
HP 201 B-uppsats inom historisk-praktisk teologi
Pastorala profilkurser åk 2:
Temadagar ”Mission i Sverige”
Praktik ca 1 vecka
Homiletikdagar
Deltagande i konferens
Entreprenörskap i församlingsarbete

5. Andra återkommande programkurser
Som framgår på s 1 kan kurser med grekiska eller hebreiska bytas ut mot följande återkommande programkurser. Med studierektorns godkännande kan även enstaka programkurser
bytas ut mot följande återkommande programkurser. Alla kurser erbjuds inte varje termin.
För aktuellt kursutbud se www.johannelund.nu .
* = kursen erbjuds kontinuerligt
EN 250 Jesus från Nasaret
EN 262 Den helige Ande i nytestamentlig
teologi
EN 300 Jesus och evangelierna
EN 301 Paulus och breven
ES 201 Introduktion till hermeneutik (2,5
hp)
ES 270 Nytestamentlig etik
ES 301 Uppenbarelse, helig skrift och hermeneutik
ES 302 Genus och jämställdhet i teologiskt
perspektiv
ET 101 Datorstödd bibelvetenskap (2,5 hp)
ET 260 Afrikanska fallstudier i exegetisk
teologi
ET 301 Litteraturkurs i exegetisk teologi
ET 414 Bibelteologi (15 hp)
HK 302 Pentekostal kyrkohistoria
HK 358 Samemission och samisk kyrkohistoria
HT 202 Predikan i luthersk tradition

*RH 205 Samisk förkristen religion
*RH 251 Islam, historia, tro och liv (litteraturkurs)
*RH 261 Judendom texttolkning och talmud (litteraturkurs)
*RH 270 Nya religioner och nyandlighet
(litteraturkurs)
*RH 272 Hinduism i historia och nutid (litteraturkurs)
*RH 274 Buddhism i historia och nutid (litteraturkurs)
*RH 275 Samisk förkristen religion (litteraturkurs)
RT 202 Uppsats i religionsvetenskap (Fjellstedtska)
SD 110 Introduktion till den augsburgska
bekännelsen
SD 351 Martin Luthers teologi
SD 352 Nutida luthersk teologi
SD 354 Skammens teologiska problematik
SD 358 Karismatisk teologi
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SD 365 Religionsteologi
SD 451 Lutherska klassiker (15 hp)
SE 251 Teologiska perspektiv på miljö, mat
och klimat
SH 204 Kyrkoordning och kyrkorätt (Fjellstedtska)
SH 205 Tro och etik i diakonalt arbete

Studieplan 2021–2024
*SH 215 Samisk kontextuell teologi (Fjellstedtska, *som litteraturkurs)
ST 151/ST 351 Naturvetenskap och kristen
tro
TL 201 Latin för teologer 1 (enbart HT,
Fjellstedtska)
TL 202 Latin för teologer 2

6. Studieplan magisterprogram (60 hp)
Efter ett år på avancerad nivå (60 hp inkl magisteruppsats) kan en magisterexamen tas ut.
Efter två på avancerad nivå (120 hp inkl masteruppsats) kan en masterexamen tas ut.
Magisterprogram i exegetisk teologi
ET 402 Hermeneutik
*EN 402 Judendom under det andra templets tid
*EN 407 Paulus och Romarbrevet
*EN 429 Uppenbarelsebok och eskatologi
*EN 436 Perspektiv på Nya testamentets teologi
EN 466 Jesus från Nasaret
ET 415 Magisteruppsats inom exegetisk teologi (15 hp)
Magisterprogram i systematisk teologi
TM 401 Metoder och teoritraditioner inom systematisk och historisk-praktisk teologi
*SD 456 Karismatisk teologi
*SD 458 Luthersk teologi i historia och nutid
*SD 455 Skammens teologiska problematik
*SD 451 Lutherska klassiker (15 hp)
*SD 461 Calvins teologi
*SD 454 Teologi, kyrka och postmodernitet
*SD 462 Augustinus teologi
*ST 451 Naturvetenskap och kristen tro
*SD 452 Martin Luthers teologi
ST 404 Magisteruppsats i systematisk teologi (15 hp)
Magisterprogram i historisk-praktisk teologi
TM 401 Metoder och teoritraditioner inom systematisk och historisk-praktisk teologi
Minst två av följande:
*HK 411 Kristendomens historia, den tidiga kyrkan (100-600)
*HK 412 Kristendomens historia, medeltiden (600-1500)
*HK 413 Kristendomens historia, reformationstiden 1500-1750
*HK 414 Kristendomens historia i Europa och USA 1500 till nutid
*HK 415 Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika
*HP 451 Den missionella kyrkan
*SH 410 Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete
SH 452 Liv och tro i EFS
HP 404 Magisteruppsats inom historisk-praktisk teologi (15 hp)
Magisterprogram Ledare för kyrka i förändring
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Programmet erbjuds i samarbete med Enskilda högskolan i Stockholm (EHS). Kurser som
EHS examinerar står i kursiv.
HP 451 Den missionella kyrkan: teologi och praxis
Ledarskap med ledarskapsetik
Tre kurser som väljs bland följande utbud:
HL 452 Entreprenörskap och församlingsgrundande arbete
HL 457 Perspektiv på församlingsutveckling
HP 452 Kulturmöten och kulturöverskridande arbete
Församlingsledarskap/föreståndarskap
Gestaltning och kommunikation
Omvärldsanalys
TM 401 Metoder och teoritraditioner inom historisk-praktisk teologi
HP 404 Magisteruppsats inom historisk praktisk teologi (15 hp)

7. Studieplan masterprogram (120 hp)
Masterprogram i exegetisk teologi
ET 402 Hermeneutik
*EN 402 Judendom under det andra templets tid
*EN 407 Paulus och Romarbrevet
*EN 429 Uppenbarelsebok och eskatologi
*EN 436 Perspektiv på Nya testamentets teologi
*EN 485 Apostoliska fäderna
EN 466 Jesus från Nasaret
Valfria kurser som väljs i samråd med ämnesansvarig lärare
ET 515 Masteruppsats inom exegetisk teologi (30 hp)
Masterprogram i historisk-praktisk teologi
TM 401 Metoder och teoritraditioner inom historisk-praktisk teologi
*TM 501 Metoder och forskning inom historisk-praktisk teologi
Minst tre av följande:
*HK 411 Kristendomens historia, den tidiga kyrkan (100-600)
*HK 412 Kristendomens historia, medeltiden (600-1500)
*HK 413 Kristendomens historia, reformationstiden 1500-1750
*HK 414 Kristendomens historia i Europa och USA 1500 till nutid
*HK 415 Kristendomens historia i Afrika, Asien och Latinamerika
*HL 453 Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling
*HP 451 Den missionella kyrkan
SH 302 Svenska kyrkans tro och liv del 1
SH 303 Svenska kyrkans tro och liv del 2
SH 410 Perspektiv på kyrkors omsorgsarbete
SH 452 Liv och tro i EFS
Valfria kurser som väljs i samråd med ämnesansvarig lärare
HP 504 Masteruppsats inom historisk praktisk teologi (30 hp)
Masterprogram i systematisk teologi
TM 401 Metoder och teoritraditioner inom systematisk och historisk-praktisk teologi
*SD 456 Karismatisk teologi
*SD 458 Luthersk teologi i historia och nutid
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*SD 455 Skammens teologiska problematik
*SD 451 Lutherska klassiker (15 hp)
*SD 461 Calvins teologi
*SD 454 Teologi, kyrka och postmodernitet
*SD 462 Augustinus teologi
*ST 451 Naturvetenskap och kristen tro
*SD 452 Martin Luthers teologi
Valfria kurser
ST 504 Masteruppsats i systematisk teologi (30 hp)
Masterprogram Ledare för kyrka i förändring
Programmet erbjuds i samarbete med Enskilda högskolan i Stockholm (EHS). Kurser som
EHS examinerar står i kursiv.
HP 451 Den missionella kyrkan: teologi och praxis
HL 452 Entreprenörskap och församlingsgrundande arbete
HL 457 Perspektiv på församlingsutveckling
HP 452 Kulturmöten och kulturöverskridande arbete
Ledarskap med ledarskapsetik
Församlingsledarskap/föreståndarskap
Gestaltning och kommunikation
Omvärldsanalys
Tre kurser som väljs från Johannelunds eller EHS kursutbud
TM 401 Metoder och teoritraditioner inom historisk-praktisk teologi
HP 504 Masteruppsats inom historisk praktisk teologi (30 hp)
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