
Studiehelheten allmän teologi 

 
Grundstudier i allmän teologi (30 sp) - kurser och litteratur 
 
Bibeln i historia och nutid 15 sp (5+5+5) Kurskod: 510100.1, 510100.2 och 510100.3  

Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp (5+5+5) Kurskod: 510200.1, 510200.2 och 510200.3 

Kristendomens historia 15 sp (5+5+5) Kurskod: 510300.1, 510300.2 och 510300.3  

Religioner och livssyner 15 sp (5+5+5) Kurskod: 117010.0, 117014.0 och 510401.0 

 

 

Bibeln i historia och nutid, 15 sp (5 + 5+ 5 sp) Kurskod: 510100.1, 510100.2 och 510100.3 

Examinator: TD Kim Groop 

 

Målsättning: Kursens målsättning är att ge studeranden beredskaper att forma och klargöra sin 

uppfattning om Bibeln. De studerande bekantar sig med Bibels uppkomst och dess centrala innehåll, 

och får en helhetsbild av Gamla testamentet och Nya testamentet. Fokus sätts på forskningen av 

ämnet och de viktigaste exegetiska metoder som har med bibeltexternas tradering (textkritik, 

litterärkritik, traderingshistoria och redaktionskritik) och uppkomst (formkritik, traditionshistoria, 

historisk situation) att göra. 

Arbetsformer: Kursen är nätbaserad och består av 12 tematiska avsnitt som innehåller uppgifter som 

görs både individuellt och i grupp. Kursen tenteras inte, utan slutvitsordet baserar sig på 

obligatoriska uppgifter som ingår i kursen. Bibelstudierna integreras till temata så att varje 

studerande kontinuerligt läser Bibeln och annan litteratur när teman pågår. Lärandemål: Efter 

avslutad kurs förväntas studeranden kunna: Studeranden förväntas känna Gamla testamentets (GT) 

och Nya Testamentets (NT) centrala innehåll, exegetiska metoder, och viktigaste exegetiska fakta om 

GT och NT. 

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Deltagaren förutsätts ha datorvana och kontinuerligt tillgång 

till Internet. 

Kurslitteratur: Antti Laato, Inledning till Gamla testamentet, Åbo: Åbo Akademi, 2002 eller senare 

Runesson - Mitternacht (red.), Jesus och de första kristna: Inledning till Nya testamentet, Stockholm: 

Verbum, 2006; 527 s. Övrigt material som anknyter till kursens temata och som stöder självstudier 

finns i Moodle. 

 

Kristendomens tankevärld och praxis, 15 sp (5 + 5 + 5 sp) Kurskod: 510200.1, 510200.2 och 

510200.3  Examinator: TD Kim Groop 

Målsättning: Kursens målsättning är att de studerande ska känna till den kristna trons centrala 

grundtankar samt kunna reflektera över de kristna trosföreställningarnas särart, deras relevans för 

det kristna livet i allmänhet och olika kyrkors praxis i synnerhet. Kursen tar särskilt fasta på 

tolkningen av den kristna tron i relation till samhällets utveckling, moderna livsvillkor och olika 

kristna kyrkors praxis och roll i vår samtid. Praxis-perspektivet handlar om att fördjupa förståelsen av 

den kristna trons relevans och interaktion med konkreta former, handlingar och institutionella ramar 

för den kristna tron. I det ingår en grundläggande orientering i kyrkans kommunikation, 



gudstjänstfirande, själavård, undervisning samt etiska och juridiska aspekter. De sociala, 

intellektuella och kulturella villkoren för kyrkan som kommunikativ aktör i vårt samhälle idag 

tydliggörs. Kursen bygger i huvudsak på tre (3) olika case-studier: - Gudstjänstliv och liv kring 

gudstjänster och kyrkorum - Kyrkan som organisation och samhällelig aktör - Kyrkans kommunikativa 

verklighet Arbetsformer: arbete via webben Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Deltagaren 

förutsätts ha datorvana och kontinuerligt tillgång till Internet. Kurslitteratur: enligt examinators 

anvisningar 

 
Kristendomens historia, 15sp (5 + 5 + 5 sp) Kurskod:510300.1, 510300.2 och 510300.3 
Examinator: TD Kim Groop och professor Ingvar Dahlbacka 
 

Målsättning: Kursen ger en första introduktion till kristendomens historia samt introduktion till 

dogmhistorien. Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna redogöra för: - 

huvudlinjerna i kyrkans historia under två årtusenden - vissa perioder och brytningspunkter i 

kristendomens historia - ett antal betydande personer och händelser i kyrkohistorien - olika 

strömningar och rörelser under olika perioder - olika händelser och fenomen i ett mera 

allmänhistoriskt sammanhang -huvuddragen i dogmhistorien från apostolisk tid till nutid -

dogmhistoriskt särskilt viktiga epoker (fornkyrkan, reformationen, mellankrigstiden i Tyskland) -

dogmatikens tillämpning i liturgi och kristet liv - den kristna trosläran i ett historiskt, systematiskt och 

ekumeniskt perspektiv - centrala dogmatiska temaområden och reflektera över det egenartade i den 

kristna livshållningen 

Arbetsformer: arbete via webben Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Deltagaren förutsätts ha 

datorvana och kontinuerligt tillgång till Internet. Kurslitteratur: enligt examinators anvisningar 

 

Religioner och livssyner, 15 sp 
Examinator: Kim Groop 
 
Denna helhet består av kurserna: Introduktion till religionsvetenskapen, 5 sp (117010.0) Religion och 
individ i möte, 5 sp (117014.0) Religioner och livssyner, 5 sp (510401.0) 
 

Delkurs 1. Introduktion till religionsvetenskapen, 5 sp (117010.0) 

Kursens målsättningar och innehåll är att ge en grundläggande introduktion till religionsvetenskapen 

som akademisk disciplin, religionsvetenskapliga frågeställningar, religionsvetenskaplig terminologi 

och religionsvetenskapens forskningshistoria. Själva kursinnehållet är uppdelat i sju 

sammanhängande och delvis överlappande moduler, alla med sitt eget särskilda fokus. Efter godkänd 

kurs förväntas studeranden - skriftligen kunna exemplifiera religionsvetenskapliga frågeställningar, - 

förklara de centrala termer och begrepp som används inom religionsvetenskapen, - summera 

religionsvetenskapens forskningshistoria. 

Litteratur: Svensson, Jonas & Arvidsson, Stefan, Människor och makter : En introduktion till 

religionsvetenskap, Forskning i Halmstad 2008 Arvidsson, Stefan, Varför religionsvetenskap? : en 

ämnesintroduktion för nya studenter, Studentlitteratur 2012 Gilhus, Ingvild Saelid och Mikaelsson, 

Lisbeth, Nya perspektiv på religion, Natur och kultur 2003  

 



Delkurs 2.Religion och individ i möte, 5 sp (117014.0) 

Kursen Religion och individ i möte ger en introduktion till hur man kan förstå och analysera den 

individuella religiositetens uttryck i olika religiösa och livsåskådningsmässiga traditioner och 

sammanhang. Under kursen behandlas konkreta exempel på religiositet, från mystiska upplevelser 

till religiös terrorism, och från vardagsreligiositet till stark omvändelse. Betoningen ligger på att förstå 

hur dessa uppstår i mötet mellan å ena sidan en religiös tradition och kultur och, å andra sidan, den 

enskilda individen som människa och person. För analyserna av dessa introduceras studeranden i 

både specifika aktuella religiösa uttryck från religionernas värld och i religionspsykologins teoretiska 

perspektiv. 

Kursens lärandemål: Kursen ger studeranden en introduktion till analyser av religion på individnivå. 

Efter genomgången kurs skall studeranden kunna: - känna till och redogöra för olika former av och 

uttryck för aktuell och samtida religiositet - analysera dessa i ljuset av sina kulturella, sociala och 

traditionsmässiga kontexter och i ljuset av centrala religionspsykologiska perspektiv - känna till 

religionspsykologins centrala teorier och begrepp samt och hur de tillämpas i analyser för att förstå 

individuell religiositet 

Litteratur: Jonte-Pace, Diane och Parsons, William B, Religion and Psychology, Routledge 2002 Evans, 

Michael T. och Walker, Emma D.,Religion and Psychology, Nova 2009 Geels, Antoon och Wikström, 

Owe, Den religiösa människan: en introduktion till religionspsykologin, Natur och kultur 2006  

 

Delkurs 3. Religioner och livssyner, 5 sp 

Målsättningar: Kursen Religioner och livssyner (5sp) ger en introduktion till västerländskt tänkande 

inom nutida (teologisk) etik, religionsfilosofi och livsåskådningsforskning. Målet med kursen är att 

presentera en rad judiska, kristna och sekulära tänkare, ge studeranden en grundläggande förståelse 

för olika etiska hållningar, samt inblick i de tankeförutsättningar som religioner och livsåskådningar 

vilar på. Kursen är en del av helheten Religioner och livssyner 15sp, i vilken även ingår: 117010.0 

Introduktion till religionsvetenskapen (5sp) samt 117014.0 Religion och individ i möte (5sp). Kursens 

lärandemål: Kursen behandlar de västerländska traditioner som språkligt och intellektuellt bearbetat 

etiska, religiösa och andra stora livsfrågor. Efter kursen skall deltagarna kunna: • Känna till 

grundläggande etiska teorier och olika sätt att resonera kring moraliska frågor. • Förstå och kunna 

redogöra för hur såväl religiösa som sekulära livssyner spelar roll i människans liv och i samhället i 

stort. • Känna igen och kunna redogöra för viktiga religionsfilosofiska tänkare inom judisk och kristen 

tradition. • Förmåga att analysera språkliga uttryck för religiösa och andra existentiella livssyner, 

samt kunna identifiera tankemässiga förutsättningar som olika livssyner vilar på. 

Litteratur: Putnam, Hilary, Jewish philosophy as a guide to life: Rosenzweig, Buber, Lévinas, 

Wittgenstein, Indiana University Press 2008,ISBN/ISSN: 978-0-253-35133-3 Peterson, Michael et al. 

(red.), Religionsfilosofiska texter i urval, Nya Doxa 1999, ISBN/ISSN: 91-578-0047-2 Stenqvist, 

Catharina & Herrmann, Eberhard (red.), Religionsfilosofisk introduktion ? existens och samhälle. Del 

1: Religionsfilosofi och livsfrågor, 110 s. , Verbum 2010, ISBN/ISSN: 978-91-526-3297-0 Bråkenhielm, 

C R & Essunger, M & Westerlund, K (red.) Livet enligt människan: om livsåskådningsforskning Ss. 9-

33, Nya Doxa 2013, ISBN/ISSN: 9789157806109 

 

Ämnesstudier i allmän teologi (30 sp) 



Grundkunskaperna kan fördjupas med ytterligare 30 sp ämnesstudier (cum laude approbatur) i 

allmän teologi. Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på approbaturnivå (2 

x 5 sp). Deltagande i studier på cum laude approbatur-nivå förutsätter avlagd approbatur i allmän 

teologi. 

GRUNDSTUDIER 30 sp Inom grundstudierna i allmän teologi avlägger man 2 valfria kurser ur 

nedanstående utbud: Bibeln i historia och nutid 15 sp (5+5+5) Kristendomens historia 15 sp (5+5+5) 

Kristendomens tankevärld och praxis 15 sp (5+5+5) Religioner och livssyner 15 sp (5+5+5) 

ÄMNESSTUDIER 30 sp Ämnesstudierna byggs upp av de två resterande grundkurserna på 

grundstudienivå (2 x 15 sp). Se kursutbudet ovan. 

 

Specialkurser i allmän teologi 

Utöver approbaturkurserna i teologi erbjuds även enskilda specialkurser om aktuella teologiska 

teman. Kurserna består av föreläsningar samt seminarier som tillsammans ger 10 sp (5 sv). 

Specialkurserna i teologi förutsätter inga förhandskunskaper utan kan läsas av alla med intresse för 

ämnet. De enskilda specialkurserna i teologi (10 sp/5 sv) kan dock räknas till godo för cum laude 

approbatur i teologi. 

 

Uppdaterad 13.12.2018 Katariina Humina 


