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Kursplan Examensarbete i systematisk teologi 

 
 
 

 
Kurskod: ST 39 
Ämnesområde: Systematisk teologi 
Kursens benämning: Examensarbete i systematisk teologi 
Kursens nivå: Examensarbete 
Kursens omfattning: 15 sp 
Utbildningsnivå: Grundnivå/ First cycle 
Engelskt namn på kursen: Systematic theology, Degree project, 15 credits 

1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Församlingsfakultetens samrådsgrupp 2008-06-02, 
reviderad 2015-05-04, att gälla från och med VT 2015. 

2. Inplacering 

Kursen utgör examensarbetet i Teologisk utbildning för kyrka och samhälle med 
fördjupning i systematisk teologi. 

3. Förkunskaper 

För tillträde till kursen krävs godkända betyg i TU 1, 60 sp samt i fortsättningskurser 
om 60 sp i systematisk teologi (om kursen läses parallellt med fördjupningskurs i 
systematisk teologi gäller förkunskapskraven för den kursen även denna kurs). 

4. Innehåll 

Kursen består huvudsakligen av att studenten under handledning skriver en 
vetenskaplig uppsats. Kursansvarig lärare erbjuder undervisning i uppsatshantverk, 
problemformulering, vetenskaplig metod och teori och språkbehandling. 
Varje student anvisas en handledare som vid tre tillfällen á 45 minuter handleder 
studentens arbete (initialt, mitt i arbetet och en gång mot slutet). Inför respektive 
handledningstillfälle ska studenten lämna in skriftligt material som ligger till grund 
för handledningen. Inför första handledningssamtalet ska studenten lämna in en 
synops med tänkt ämne, problemformulering, syfte, metod och material. Vid andra 
och tredje tillfällen ska studenten lämna in relevanta delar av sitt material som 
behöver bearbetas. 
Därutöver skall studenten delta i en seminarieserie som syftar till att bredda och 
fördjupa teologins teori- och metodfrågor i allmänhet. Inför dessa samlingar skall 
studenten läsa anvisad litteratur och aktivt delta i diskussionen. 

5. Mål 

Studenten ska ha förvärvat allmän kännedom och kunskap om vetenskapligt 
arbetssätt, problemformulering, teori, metod och språkbehandling. 
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Kunskap och förståelse 

Efter genomgången kurs skall studenten 

 kunna identifiera och redogöra för systematiska problemställningar, 

 ha kunskaper i uppsatsmetodik och vetenskapligt författande, 

 ha kunskaper i de två vanligaste not-, referens- och bibliografisystemen, samt 

 ha kunskaper om teoretiska perspektiv och metodfrågor som rör teologiskt 
arbete i allmänhet och systematisk-teologiskt arbete i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 

Efter genomgången kurs skall studenten 

 kunna formulera ett vetenskapligt problem, 

 ha förmåga att vetenskapligt behandla problemställningen och tillämpa 
relevanta teorier och metoder, 

 visa förmåga att relatera teori, metod och källmaterial till varandra, 

 visa förmåga att självständigt söka information, 

 kunna referera och citera böcker och artiklar på ett självständigt, sakligt och 
adekvat sätt, 

 visa förmåga att argumentera och analysera andras argumentation, 

 visa förmåga att dra slutsatser och formulera en syntes, 

 kunna författa en vetenskaplig text på svenska eller engelska, samt 

 kunna ge och ta emot konstruktiv kritik. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Efter genomgången kurs skall studenten 

 visa förmåga att kritiskt värdera olika teorier och metoder i relation till 
ämnen, problem och källor, 

 kritiskt och sakligt diskutera och värdera relevanta texter, samt 

 visa förmåga att reflektera över och analysera det egna lärandet. 

6. Litteratur 

Litteraturen för uppsatsarbetet väljes i samråd med examinator/handledare. 
Norrman, R. Avhandling och uppsats: Råd och anvisningar till författande av vetenskaplig 

text. Teologiska institutionen, Uppsala, 1996 eller senare. 
För seminareserien läses 
Frei, H. Types of Christian Theology. Hew Haven: Yale UP, 1992. 

7. Examination 

Examinationen på kursen består av en bedömning av uppsatsen och agerandet vid 
ventileringstillfället (80% av slutbetyget) och agerandet under seminarieserien (20%). 

8. Betyg 

Betyg på kursen ges enligt Församlingsfakultetens ordinarie betygsskala. 
Bedömningen sker utifrån PM för kvalitetsbedömning av 
inlämningsuppgifter/uppsatser. 
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9. Kursutvärdering 

Kursutvärdering sker i enlighet med studiehandbokens instruktioner. 

10. Övrigt 

- 


