
 
 
 
 
 
 
Utbildningsplan för Masterprogram i religionsvetenskap och 
teologi 
 
 
1. Identifikation   
 
Programmets namn  
 
Programmets engelska namn 
 
 
Huvudområde 

 
Masterprogram i religionsvetenskap och teologi 
 
Master’s programme in Religious Studies and Theology 
 
 
Religionsvetenskap och teologi 
 

Specialiseringar 1. Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 
med inriktningarna 
a. Islamologi 
b. Judaistik  
c. Religionshistoria 
d. Religionsbeteendevetenskap 
 

2. Bibelvetenskap 
med inriktningarna 
a. Gamla testamentets exegetik 
b. Nya testamentets exegetik 
 

3. Kyrko- och missionsstudier 
med inriktningarna 
a. Kyrkohistoria 
b. Missionsvetenskap med ekumenik 
c. Praktisk teologi 

 
4. Tros- och livsåskådningsvetenskap 
med inriktningarna 
a. Religionsfilosofi 
b. Etik 
c. Systematisk teologi  
 

Omfattning i högskolepoäng 120 

Humaniora och teologi 



Nivå Avancerad nivå 
Programkod  RARVT 
Beslutsuppgifter  
 
 

Fastställd 2012-06-04 i enlighet med Arbets- och 
delegationsordning för Humanistiska och teologiska 
fakulteterna. 
Reviderad 2014-06-18, 2015-12-03 i enlighet med 
Arbets- och delegationsordning för Humanistiska och 
teologiska fakulteterna. 

  
 
 
 
2. Programbeskrivning  
 
Masterprogrammet syftar till att ge ökad förmåga att självständigt, kritiskt och professionellt 
arbeta med religionsvetenskapliga och teologiska frågeställningar inom olika yrkessektorer i 
samhället, exempelvis inom kyrkor och samfund, skola och utbildning, kultur och media, 
hjälp- och biståndsorganisationer, inom områden som rör integration och kulturmöten liksom 
inom vård och omsorg. Programmet syftar vidare till att ge fördjupande kunskaper om och 
förmåga att tillämpa religionsvetenskapliga teorier och metoder, samt till att ge erfarenhet av 
egen forskning. 
Programmets målsättning är att ge den studerande fördjupad förståelse för hur religioner och 
livsåskådningar påverkar och har påverkat samhällen och individer. Programmet, som består 
av fyra specialiseringar med olika inriktningar inom huvudområdet, är tänkt att stärka och 
bidra till en ökad förståelse om de processer som berör människors förhållande till religion, 
värdering och livsåskådningar. Den studerande förväntas efter studierna kunna förstå, 
värdera och analysera religionsvetenskapliga och teologiska frågeställningar och fenomen på 
ett sådant sätt att det bidrar till samhällsutvecklingen. Den studerande förväntas också kunna 
vägleda i frågor som rör religion och livsåskådning. 
Inom ramen för programmet erbjuds en etappavgång för de studerande som önskar ta ut 
magisterexamen. 
 
 
 
FÖR MASTEREXAMEN 
 
3. Mål 
  

Efter avslutad masterexamen ska den studerande  
 
Kunskap och förståelse 

• visa kunskap och förståelse inom religionsvetenskap och teologi, inbegripet såväl 
brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vald 
specialisering och inriktning samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete, 

• visa fördjupad metodkunskap, särskilt inom vald specialisering och inriktning, 
samt god förtrogenhet med problem rörande religionsvetenskaplig och teologisk 
forskning, 

Färdighet och förmåga 



• visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, 
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 
med begränsad information, 

• visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 
samt att utvärdera detta arbete, 

• visa god förmåga att på en fördjupad nivå tillämpa religionsvetenskaplig och 
teologisk metod, 

• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och 
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper,  

• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete 
inom religionsvetenskap och teologi eller för att självständigt arbeta i annan 
kvalificerad verksamhet såsom inom kultur och utbildning eller inom kyrkor och 
samfund, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till för religionsvetenskap och 

teologi relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbetet, 

• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används, 

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för 
sin kunskapsutveckling. 

 
4. Kursuppgifter 

 
 Masterprogrammet består av: 

1. Obligatorisk kurs gemensam för hela masterprogrammet (15 hp) 
2. Obligatoriska och valbara kurser för respektive specialisering (75 hp). 
3. Valfria kurser (30 hp).  

  
 Specialisering 1 

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap 
 
Obligatorisk kurs gemensam 
för hela masterprogrammet,  
15 hp 
 
Obligatoriska och valbara 
kurser för specialiseringen, 
75 hp 
 
 
 

 
 
 
 
Metodkurs – avancerad nivå, 15 hp  
 
 
 
1. Religion, tradition och kommunikation, 15 hp 
2. Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap  – 
avancerad kurs I, 15 hp 
3. Avancerad kurs II i vald inriktning, 15 hp 
4. Masteruppsats i vald inriktning, 30 hp eller 
Magisteruppsats i vald inriktning, 15 hp och 



 
 
Valfria kurser, 30 hp 
 

Masteruppsats i vald inriktning, 15 hp 
 
Resterande 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser 
inom eller utanför huvudområdet på grundnivå eller 
avancerad nivå. 
 

 Specialisering 2 
Bibelvetenskap 
 
Obligatorisk kurs gemensam 
för hela masterprogrammet,  
15 hp 
 
Obligatoriska och valbara 
kurser för specialiseringen, 
75 hp 
 
 
 
 
Valfria kurser, 30 hp 
 

 
 
 
Metodkurs – avancerad nivå, 15 hp  
 
 
 
1. Bibeltolkning, 15 hp 
2. Bibelvetenskap  – avancerad kurs I, 15 hp 
3. Avancerad kurs II i vald inriktning, 15 hp 
4. Masteruppsats i vald inriktning, 30 hp eller 
Magisteruppsats i vald inriktning, 15 hp och 
Masteruppsats i vald inriktning, 15 hp 
 
Resterande 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser 
inom eller utanför huvudområdet på grundnivå eller 
avancerad nivå. 
 

 Specialisering 3 
Kyrko- och missionsstudier 
 
Obligatorisk kurs gemensam 
för hela masterprogrammet,  
15 hp 
 
Obligatoriska och valbara 
kurser för specialiseringen, 
75 hp 
 
 
 
 
 
Valfria kurser, 30 hp 
 

 
 
 
Metodkurs – avancerad nivå, 15 hp  
 
 
 
1. Religion, tradition och kommunikation, 15 hp eller 
Bibeltolkning, 15 hp 
2. Kyrko- och missionsstudier  – avancerad kurs I, 15 hp 
3. Avancerad kurs II i vald inriktning, 15 hp 
4. Masteruppsats i vald inriktning, 30 hp eller 
Magisteruppsats i vald inriktning, 15 hp och 
Masteruppsats i vald inriktning, 15 hp 
 
Resterande 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser 
inom eller utanför huvudområdet på grundnivå eller 
avancerad nivå. 
 

 Specialisering 4 
Tros- och 
livsåskådningsvetenskap 
 
Obligatorisk kurs gemensam 
för hela masterprogrammet,  
15 hp 
 

 
 
 
 
Metodkurs – avancerad nivå, 15 hp  
 
 
 



Obligatoriska och valbara 
kurser för specialiseringen, 
75 hp 
 
 
 
 
 
 
Valfria kurser, 30 hp 
 

1. Religion, tradition och kommunikation, 15 hp eller 
Bibeltolkning, 15 hp 
2. Tros- och livsåskådningsvetenskap  – avancerad kurs 
I, 15 hp 
3. Avancerad kurs II i vald inriktning, 15 hp 
4. Masteruppsats i vald inriktning, 30 hp eller 
Magisteruppsats i vald inriktning, 15 hp och 
Masteruppsats i vald inriktning, 15 hp 
 
Resterande 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser 
inom eller utanför huvudområdet på grundnivå eller 
avancerad nivå. 
 

   
   
 Ev. periodisering av kurser Programmet startar varje 

höst. 
 

 
 Schematisk bild av 

programstrukturen 
Termin 1:   Religion, tradition och kommunikation, 15 

hp eller Bibeltolkning, 15 hp 
 Avancerad kurs I, 15 hp 
Termin 2: Metodkurs – avancerad nivå, 15 hp 

Avancerad kurs II, 15 hp 
Termin 3:  Valfria kurser, 30 hp 
Termin 4:  Masteruppsats 30 hp 

   
5. Examensuppgifter 

 
1. Examensbenämning på 

svenska 
 

Teologie masterexamen eller Filosofie masterexamen  
 

2. Examensbenämning på 
engelska 

Master of Theology (two years) eller Master of Arts (two 
years) 
 

 
 
6. Förkunskapskrav och urvalsgrunder 

 
1. Förkunskapskrav För behörighet till programmet krävs allmän behörighet samt 

kandidatexamen eller motsvarande. 
Dessutom gäller särskilda förkunskapskrav för tillträde till 

obligatoriska kurser inom respektive specialisering: 
 
Specialisering 1, Religionshistoria och 

religionsbeteendevetenskap: 30 hp på fortsättningsnivå 
inom Religionshistoria eller Religionsbeteendevetenskap 
eller Islamologi eller Judaistik 

Specialisering 2, Bibelvetenskap: 30 hp inom Gamla 
testamentets exegetik med hebreiska eller Nya 
testamentets exegetik med grekiska 

Specialisering 3, Kyrko- och missionsstudier: 30 hp på 



fortsättningsnivå inom Kyrkohistoria eller 
Missionvetenskap med ekumenik eller Praktisk teologi 

Specialisering 4, Tros- och livsåskådningsvetenskap: 30 hp på 
fortsättningsnivå inom Religionsfilosofi, Etik eller 
Systematisk teologi 

   
7. Övrigt  

 
1. Övergångsregler Studerande som antagits på masterprogrammet i Teologi och 

religionsvetenskap (2008-10-22 med revideringar 2008-11-24 
och 2010-05-31) har rätt att fullfölja sin utbildning enligt 
denna äldre studieordning till och med 2018-06-30. 
Studerande har också rätt att övergå till det nya 
utbildningsprogrammet och få sina tidigare studier 
tillgodoräknande. 

 
FÖR MAGISTEREXAMEN 
 
3. Mål 
  

Efter avslutad magisterexamen ska den studerande  
 
Kunskap och förståelse 

• visa kunskap och förståelse inom religionsvetenskap och teologi, inbegripet såväl 
överblick över området som fördjupade kunskaper inom vald specialisering och 
inriktning samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, 

• visa fördjupad metodkunskap, särskilt inom vald specialisering och inriktning, 
samt kännedom om problem rörande religionsvetenskaplig och teologisk 
forskning, 

Färdighet och förmåga 
• visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 

komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 
information, 

• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar, att 
planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna 
tidsramar, 

• visa förmåga att tillämpa religionsvetenskaplig och teologisk metod, 
• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina 

slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i 
dialog med olika grupper,  

• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete 
inom religionsvetenskap och teologi eller för att arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet såsom inom kultur och utbildning eller inom kyrkor och samfund, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till för religionsvetenskap och 

teologi relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 



medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbetet, 
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 

och människors ansvar för hur den används, 
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för 

sin kunskapsutveckling. 
 
4. Kursuppgifter 
  
 Specialisering 1 

Religionshistoria och 
religionsbeteendevetenskap 
 
Obligatoriska och valbara 
kurser för specialiseringen, 30 
hp 
 
Valfria kurser, 30 hp 
 

 
 
 
 
1. Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap  – 
avancerad kurs I, 15 hp 
2. Magisteruppsats i vald inriktning, 15 hp 
 
Resterande 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser 
inom eller utanför huvudområdet, varav minst 15 hp ska 
vara på avancerad nivå. 
 

 Specialisering 2 
Bibelvetenskap 
 
Obligatoriska och valbara 
kurser för specialiseringen, 30 
hp 
 
Valfria kurser, 30 hp 
 

 
 
 
1. Bibelvetenskap  – avancerad kurs I, 15 hp 
2. Magisteruppsats i vald inriktning, 15 hp 
 
 
Resterande 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser 
inom eller utanför huvudområdet, varav minst 15 hp ska 
vara på avancerad nivå. 
 

 Specialisering 3 
Kyrko- och missionsstudier 
 
Obligatoriska och valbara 
kurser för specialiseringen, 30 
hp 
 
Valfria kurser, 30 hp 
 

 
 
 
1. Kyrko- och missionsstudier  – avancerad kurs I, 15 hp 
2. Magisteruppsats i vald inriktning, 15 hp 
 
 
Resterande 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser 
inom eller utanför huvudområdet, varav minst 15 hp ska 
vara på avancerad nivå. 
 

 Specialisering 4 
Tros- och 
livsåskådningsvetenskap 
 
Obligatoriska och valbara 
kurser för specialiseringen, 30 
hp 
 
Valfria kurser, 30 hp 

 
 
 
 
1. Tros- och livsåskådningsvetenskap  – avancerad kurs I, 
15 hp 
2. Magisteruppsats i vald inriktning, 15 hp 
 
Resterande 30 högskolepoäng utgörs av valfria kurser 



 inom eller utanför huvudområdet, varav minst 15 hp ska 
vara på avancerad nivå. 
 

   
  
   
 Ev. periodisering av kurser Programmet startar varje höst.  

 
 Schematisk bild av 

programstrukturen 
Termin 1:   Avancerad kurs I, 15 hp 
 Valfri(a) kurs(er), 15 hp 
Termin 2: Valfri(a) kurs(er), 15 hp 

Magisteruppsats, 15 hp 
   
5. Examensuppgifter 

 
1. Examensbenämning 

på svenska 
 

Teologie magisterexamen eller Filosofie magisterexamen  
 

2. Examensbenämning 
på engelska 

Master of Theology (one year) eller Master of Arts (one year) 
 

 
 
6. Förkunskapskrav och urvalsgrunder 

 
1. Förkunskapskrav Se ovan. 
   
7. Övrigt 

 
 

1. Övergångsregler Se ovan. 
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