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                                                 Kursplan 

 

Introduktion till teologi: översikt, studieteknik, 
skrivkurs/Introduction to Theology (4 p/2 cr)  
Introduction to Theology with Study Techniques and Writing Course (5 ECTS 
credits) 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: Grundkurs i teologi 
Kurskod: TE 100 
 
Förkunskapskrav 
Särskild behörighet för högskolestudier.1 
 
Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse 
Ha en översikt över ämnena biblisk, historisk, systematisk, och praktisk teologi 
Kunna förklara innebörden av den kristna trons viktigaste läror och praxis 
Ha grundläggande verktyg för att utveckla sin studieteknik 
Lära sig grunderna i akademiskt skrivande och träna att skriva en kort uppsats med logisk 
struktur 
Behärska formalia för uppsatsskrivning enligt gemensamma skrivregler. 
 
Färdighet och förmåga 
Kunna använda bibliotekets grundläggande teologiska resurser 
Diskutera grundläggande principer i biblisk, historisk, systematisk, och praktisk teologi 
Självständigt genomföra en skriftlig uppsats interpretation med kritisk tänkande, vetenskaplig 
struktur och formalia. 
  
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Värdera hur respektive teologiska ämnen kan bidra till en fördjupad förståelse 
Utvärdera relationen mellan olika teologiska områden 
Vetenskapligt värdera olika metoder hur man skriver en akademisk uppsats. 
 
Kursens innehåll 
Kursen introducerar ämnet teologi och ger en bred översikt över kristna doktriner och praxis, 
inklusive grundläggande frågor om Gamla och Nya testamentet. Denna kurs hjälper också 

 
1Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1 + 1a2, Samhällskunskap 
1b/1a1 + 1a2 (områdesbehörighet 1/A1). 
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studenterna att utveckla effektivare studievanor samt arbetssätt för att skriva uppsats.  
 
Kursens genomförande 
Undervisningen sker genom online föreläsningar, diskussionsövningar och vägledning för 
skrivandet.   
 
Examination 
Examination sker genom att studenterna skriver ett PM (2–3 A4-sidor) angående 
interpretation av vald teologisk text. Kursen innefattar också online quizzes och avslutas med 
en skriftlig tentamen. 
 
Kurslitteratur 
Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, and Joseph M. Williams. The Craft of Research. 4th  
edition. Chicago: The University of Chicago Press, 2016, 336 ss. 
 
McGrath, A. E. Christianity: An Introduction. 3rd edition. Oxford: Blackwell Publishing,  
2015, 320 ss. (ISBN: 9781118465653) 
 
Referenslitteratur (ej kurslitteratur) i urval: 
 
McGrath, A. E. Christian Theology: An Introduction. 6th Edition. Oxford: Blackwell, 2016, 
520 ss. (ISBN: 9781118869574) 
 
Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations. 8th  
edition. Chicago: The University of Chicago Press, 2013. 
 
Vyhmeister, Nancy J. Quality Research Papers for Students of Religion and Theology. 3rd  
edition. Grand Rapids: Zondervan, 2014. 
 
Artiklar och texter enligt anvisningar vid kursstart. 
 
 
 
 
 
Kursplanen fastställd 2019-01-10. 
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-01-15. 
 
 
 
 
 

 

 


