Kurskod
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Kursbenämning,
svenska

Metoder och teoritraditioner inom historisk-praktisk teologi

Kursbenämning,
engelska

Methods and Theory Traditions in Historical and Practical Theology

Kursens högskolepo- 7,5 hp
äng
Inriktning

Historisk-praktisk teologi

Kurskategori

Obligatorisk programkurs/Fristående kurs

Kursens nivå

Avancerad nivå, A1N

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 hp i teologi på grundnivå.

Syfte

Kursen syftar till att ge fördjupande kunskaper om vetenskaplig teori och metod inom historisk-praktisk teologi.

Förväntade studiere- Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
sultat
 övergripande diskutera vetenskapens möjligheter och begränsningar
 redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska pro blemställningar samt relevanta samhälleliga och etiska aspekter
 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
Moment
Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

a) Vetenskapsteori och metodteori
b) Metoder och teoritraditioner inom historisk-praktisk teologi
Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar. Studenten arbetar i huvudsak med litteraturstudier och skrivande på egen hand.
Moment a)
Hartman, Jan: Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori.
Lund: Studentlitteratur 20042 (290 s)
Lundqvist, Lennart: Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 37, 40-42, 44-45, 67-69, 77-82 (pdf-fil) (15 s)
Nygren, Tomas: ”Villkor för vetenskaplig teologisk forskning”, Ingång 20
(2014) 2:5–54. (49 s)
Referenslitteratur:
Grenholm, Carl-Henrik, Att förstå religion: Metoder för teologisk forskning.
Lund: Studentlitteratur, 2006. (s 55-104, 153-252, 277-330, ca.200 s)
Moment b)
Berglund, Louise och Agneta Ney: Historikerns hantverk: Om historieskrivning, teori och metod. Lund: Studentlitteratur, 2015. (200 s)
Denscombe, Martyn: Forskningshandboken. Lund: Studentlitteratur, 2016. (s
233-462), 2018 (s. 240-481). (230 s)
Lejon, Kjell O. och Jan Arvid Hellström. ”Att nalkas källorna: en introduktion i historisk metod och källkritik för den historiska teologin” Stencil,
2016. (20 s)
Fö r fö rdjupning inom praktisk teologi lä ses dessutom:
Swinton, John och Harriet Mowat: Practical Theology and Qualitative Research. London: SCM Press 2016. (300 s)
Fö r fö rdjupning inom kyrkohistoria lä ses dessutom:

Betygsgrader

Jarlert, Anders, red: Kyrkohistoria: Perspektiv på ett forskningsämne. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, 2009, (100
s)
Tosh, John: Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur 20113 (330 s)
Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att den studerande kan
 översiktligt redogöra för vetenskapsteori och metodteori
 visa grundläggande 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
teori och metoder inom historisk praktisk teologi.
 att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och
etiska aspekter.

Examination

Examination sker genom en hemtentamen.
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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