
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursplan för forskarutbildningen 
 

 

1. Identifikation och grundläggande uppgifter 

1. Kurskod  HTTR005 

2. Kursens namn Ämneskurs i praktisk teologi 

 Kursens namn på 

engelska 

Core Course in Practical Theology 

3. Högskolepoäng 52,5 

4. Beslutsuppgifter Fastställd 2017-01-12 i enlighet med Arbets- och 

delegationsordning för Humanistiska och teologiska 

fakulteterna 

5. Ändringsuppgifter  

 

 

2. Allmänna uppgifter 

1. Typ av kurs och dess 

placering i 

utbildningssystemet 

Kursen är obligatorisk inom forskarutbildningen i praktisk 

teologi 

2. Undervisningsspråk Svenska och engelska 

 

 

3. Lärandemål (jfr learning outcomes) 

  Efter avslutad kurs ska den studerande 

1. Kunskap och 

förståelse 
 kunna beskriva och förklara grundläggande kyrkliga 

praktiker och strukturer i historia och nutid,  

redogöra för dominerande ecklesiologiska och 

pastoralteologiska modeller, 

 kunna redogöra för trender i forskningen, aktuell 

forskning och centrala problemområden inom praktisk 

teologi. 

2. Färdighet och 

förmåga 
 kunna söka och finna källor och litteratur som är 

relevanta för vederbörandes forskningsintressen, 

 kunna analysera kyrkliga praktiker och strukturer med 

användning av metoder anpassade både till det 

studerade området (liturgi, predikan, kyrkorätt etc.) 

och till studiens karaktär (historisk, teologisk, kritisk–

konstruktiv etc.), 

 kunna skriva i olika vetenskapliga genrer, 

 kunna presentera problem och resultat muntligt för 
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olika kategorier av åhörare. 

3. Värderingsförmåga 

och förhållningssätt 
 kunna självständigt ta ställning till hur väl olika 

former av kyrklig praxis svarar mot sitt syfte,  

 kunna självständigt och kritiskt reflektera över 

spänningen mellan vetenskaplig och konfessionell 

diskurs och deras respektive sanningsanspråk. 

 

 

4. Kursinnehåll 

1. Kortare beskrivning 

av kursen och dess 

innehåll samt om 

kursen är indelad i 

olika delar 

Kursen tar upp och analyserar de många olika slagen av 

kyrklig praxis och kyrkliga strukturer och de olika sätt på 

vilka dessa kan studeras. I samråd med handledaren väljer 

och utformar doktoranden tematiska delkurser som sedan 

listas i den individuella studieplanen. Målet för 

delkurserna är att doktoranden ska uppnå både skicklighet 

inom sitt valda forskningsområde och en bred 

kunskapsbas. 

 

Kursen innefattar följande obligatoriska delkurser: 

1. Allmän kyrkokunskap, ecklesiologi och spiritualitet, 

7,5 hp 

2. Liturgik, hymnologi, kyrkobyggnader och kyrkokonst, 

7,5 hp 

3. Homiletik, kateketik och religionspedagogik, 7,5 hp 

4. Kyrkorätt, 7,5 hp 

5. Diakoni, själavård och pastoralteologi, 7,5 hp 

 

Övriga valbara delkurser, omfattande totalt 15 

högskolepoäng, ska ha anknytning till olika metodiska och 

teoretiska inriktningar av ämnet praktisk teologi och/eller 

vara relevanta för avhandlingsinriktningen. Även 3 

högskolepoäng högskolepedagogik kan inkluderas bland 

valbara delkurser. 
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5. Undervisning och examination 

1. Tillämpade former 

för undervisningen, 

inkl. uppgift om 

obligatoriska delar 

De obligatoriska delkurserna innefattar olika former av 

undervisning. Några kan vara självständiga läskurser där 

undervisning sker i form av enskild handledning, andra 

kan vara utökade självständiga läskurser där flera 

forskarstuderande studerar samma material och träffas för 

diskussioner med eller utan en lärare närvarande. 

Undervisning i form av föreläsningar och seminarier 

erbjuds endast om flera läser samma delkurs samtidigt.  

Regelbundet deltagande i forskarseminarier är 

obligatoriskt under hela doktorandtiden. 

  

2. Examinationsformer På de obligatoriska läskurserna bygger bedömningen på 

muntliga och skriftliga redovisningar. De skriftliga 

redovisningarna kan vara i olika vetenskapliga genrer 

såsom litteratursammanfattningar, recensioner, artiklar i 

facktidskrifter och populärvetenskap.  

 

 

 

6. Betyg 

1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd eller 

godkänd 

2.  Grund för betyg på 

hel kurs 

För betyget godkänd på hela kursen krävs betyget godkänd 

på samtliga delkurser. 

3.  Ev. olika 

betygsskalor för 

olika delar av kursen 

 

 

 

 

7. Litteratur 

1. Litteratur Doktoranden väljer litteratur i samråd med examinator. 

Som en utgångspunkt tillhandahåller handledaren en 

läslista med föreslagen litteratur för varje delkurs, men 

valet beror på doktorandens förkunskaper och behov. 

 

 
 

 


