Johannelunds teologiska högskola
Kurskod
HP 304
Kursbenämning

Kandidatuppsats i historisk-praktisk teologi

Course title

Senior Essay in Historical-Practical Theology

Kursens poäng

15 hp

Inriktning

Historisk-praktisk teologi

Kurskategori

Programkurs. Kan även läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G2E

Förkunskapskrav

Grundkurs i religionsvetenskap (30 hp) och grundkurs i teologi (30 hp) eller
motsvarande. Därutöver 60 hp fördjupningsstudier varav minst 15 hp inom
historisk-praktisk teologi och en akademisk uppsats om minst 7,5 hp.

Syfte

Kursen syftar till att skriva en uppsats som vetenskapligt intressant och
bearbetar ett problemområde inom historisk eller praktisk teologi. Utifrån ett
källmaterial ska studenten kunna argumentera och dra relevanta slutsatser.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 självständigt ringa in, välja metod och bearbeta en problemställning som
är vetenskapligt intressant
 relatera vetenskapliga begrepp och teorier till sitt källmaterial
 göra en skriftlig framställning med korrekt användning av formalia
 försvara sina slutsatser i ett uppsatsseminarium
 opponera på en annans uppsats och därvid visa förmåga att kritiskt
bedöma källmaterial, metodval och analys.

Moment

a) Metodstudier som relateras till uppsatsämnet
b) Materialinsamling och uppsatsskrivande
c) Framläggande av egen uppsats och opposition på en annan uppsats

Undervisnings- och
arbetsformer

Uppsatsseminarier

Litteratur

Moment a) En eller flera av nedanstående böcker konsulteras:
Denscombe, Martyn: Forskningshandboken – för småskaliga
forskningsprojekt. Lund: Studentlitteratur, 2016.
Berglund, Louise och Agneta Ney: Historikerns hantverk - Om
historieskrivning, teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2015.
Lantz, Annika: Intervjumetodik. Lund: Studentlitteratur, 2013.
Trost, Jan och Oscar Hultåker: Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2016.
Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)

Betygsgrader
Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att den studerande visar på förmåga att:
 skriva en väldisponerad, begriplig och klar text samt behärskar
formalia
 identifiera och formulera en avgränsad frågeställning eller tes
 använda adekvata metoder för att analysera ett källmaterial
 kritiskt diskutera tidigare forskning i området och självständigt
tillämpa ett vetenskapligt ramverk i uppsatsen
 göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och
etiska aspekter.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom:
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Examination
Utvärdering
Särskild
information
Kursplanen
fastställd
Kursplanen gäller
från

att uppsatsen visar på mycket god förmåga till vetenskaplig analys
med självständiga ställningstaganden i relation till andra forskares
slutsatser
 att språk och formalia i uppsatsen håller hög nivå
 att försvar av och opposition på uppsatsen gjorts på ett kritiskt,
konstruktivt och sakligt sätt
Se även bilaga 2 i Uppsatsskrivande och opponerande.
Studenten ska aktivt delta i seminarier under terminens gång. Examinationen
sker genom uppsatsredovisning med opposition i ett offentligt uppsatsseminarium. Uppsatsen ska omfatta 70 000 till 100 000 tecken.
Kursen utvärderas skriftligt
Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sin uppsats för att nå
godkänt resultat (betyget G) men inte VG. En uppsats som erhållit slutbetyget
G kan inte genom ytterligare kompletteringar höjas till betyget VG.
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