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Metoder och forskning inom historisk-praktisk teologi

Kurskategori

Obligatorisk programkurs för den som läser masterprogrammet inom
historisk-praktisk teologi

Kursens nivå

Avancerad nivå, A1F

Förkunskapskrav

Godkänd kandidatuppsats inom historisk-praktisk teologi samt TM 401
Metoder och teoritraditioner inom teologi (7,5 hp)

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om metoder och
forskningslinjer inom historisk-praktisk teologi.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
 redogöra för några viktiga metoder och forskningslinjer inom historiskpraktisk teologi
 ange hur olika metodval kan leda fram till ny kunskap inom olika
områden i historiskt-praktisk teologi
 argumentera för egna val av metodanvändning och teoretiska perspektiv

Moment

a) Metoder och forskningslinjer inom historisk-praktisk teologi
b) Studium av doktorsavhandlingar som ger exempel på metodanvändning

Undervisnings- och
arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt examinerande
samtal. Studenten arbetar i huvudsak med litteraturstudier och skrivande på
egen hand. Studenten skall aktivt förbereda sig inför seminarietillfällena.

Litteratur

a) Metoder och forskningslinjer inom historisk-praktisk teologi

Methods and research in historic and practical theology
7,5 hp
Historisk-praktisk teologi

The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion, Ed. by
Michael Strausberg & Steven Engler. Routledge, 2014 (518 sid)
För fördjupning inom praktisk teologi läses:
Bexell, Oloph (red), Kyrkovetenskapliga forskningslinjer. En vetenskapsteoretisk
översikt. Lund: Studentlitteratur, 1996. (160 sid.)
Swinton, John & Harriet Mowat: Practical Theology and Qualitative Research.
SCM Press 2016. (300 sid.)
För fördjupning inom kyrkohistoria läses:
Jarlert, Anders (red.): Kyrkohistoria - perspektiv på ett forskningsämne, Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, 2009, (100 sid)
Tosh, John: Historisk teori och metod. Studentlitteratur 20113 (330 sid) eller
Bradley, James & Richard Muller (Eds.): Church History. An Introduction to
Research Methods and Resources. Eerdmans 20162. (288 sid)

b) Studium av avhandlingar inom ämnet
Studenten väljer i samråd med examinator 500-600 sidor relevant avhandlingslitteratur inom det forskningsområde studenten avser att skriva sin mastersuppsats. Avhandlingarna ska ge framstående exempel på metodanvändning och
viktiga forskningslinjer inom forskningsområdet.

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att den studerande kan
 visa fördjupade kunskaper om vetenskapliga metoder och teorier inom
historisk-praktisk teologi
För betyget Väl godkänd krävs också att den studerande visar god förmåga
 att detaljerat och koherent visa på ingående kunskaper i vetenskaplig


Examination

metod och forskningsteorier inom historisk-praktisk teologi.
att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och
etiska aspekter.

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig
tentamen. Aktivt seminariedeltagande krävs för godkänd kurs.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt
att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som
godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt och anonymt

Särskild information Komplettering kan tillämpas vid underkända inlämningsuppgifter. Vid
komplettering kan betyget bli högst godkänt.
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