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Kurskod
Kursbenämning, svenska

Svenska kyrkans tro och liv – del 2

Kursbenämning, engelska

Faith and Life of the Church of Sweden – part 2

Kursens högskolepoäng

7,5 hp

Inriktning

Integrerande kurs i historisk-praktisk teologi och systematisk teologi.

Kurskategori

Obligatorisk programkurs. Kan även läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp, SD 356 Luthersk teologi i historia och nutid (eller
motsvarande) 7,5 hp, HK 210 Svensk kyrko- och väckelsehistoria (eller
motsvarande) 7,5 hp.
I samtliga fall gäller att nämnda kurser skall vara genomförda med minst
godkänt resultat.

Syfte

Att på ett integrerat sätt förstå och kunna tolka en kyrkas teologi i dess
konsekvenser för kyrkans verksamhet och människors vardagsliv – exemplet
Svenska kyrkan i dagens svenska samhälle.

Förväntade studieresultat

Efter kursens slut förväntas den studerande kunna
 beskriva och analysera olika traditioner i Svenska kyrkan
 identifiera och kritiskt jämföra olika modeller för andlig vägledning inom
Svenska kyrkans och EFS spiritualitet och relatera dessa till dogmatisk
reflektion.
 Teologiska traditioner, spiritualiteter och andlig vägledning inom Svenska
kyrkan.
Lektioner, seminarieövningar, individuella uppgifter.

Moment
Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Betygsgrader
Betygskriterier

Bexell, Oloph, ”Kyrkligheter i Svenska kyrkan” i Kyrkans liv, Stockholm:
Verbum, 1993 eller senare upplaga, s 123–137.
Brosché, Fredrik, ”Själavården utmanas i mötet med olika människotyper” i
ingång nr 3/2013, s 5-16.
Johannesson, Karin, Helgelsens filosofi: Om andlig träning i luthersk
tradition. Stockholm: Verbum 2015 (i urval)
Giertz, Bo, Stengrunden (valfri upplaga).
Malm, Magnus, Som om Gud inte finns: en bok om sekularisering,
Skellefteå: Artos, 2015.
Nygren, Tomas, ”Den predikade teologin”, i ingång nr 1-2/2015, s 22-61.
Nygren, Tomas, ”Vad kan vi lära av Carl Olof Rosenius och den
rosenianska väckelsen?” i ingång nr 1/2014, s 4-21.
Rosenius, Carl Olof, I Guds hjärta, Uppsala: EFS-förlaget, 1992 eller senare
utgåva av BV-förlag (i urval).
Wikström, Owe, Det bländande mörkret, Örebro: Libris, 2007 eller annan
upplaga (i urval).
Kompendium som tillhandahålls vid kursstart.
Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U).
För betyget godkänt krävs att den studerande:
 kan redogöra för relevanta faktakunskaper och visa en grundläggande
förståelse för samtliga moment i kursen.
För betyget väl godkänt krävs dessutom att den studerande:
 kan visa förmåga att integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla
strukturer och dra egna slutsatser och kunna kritiskt värdera behandlat
stoff



lämnar in PM och hemskrivningar inom angiven tid.

Examination
Utvärdering

Genom examinatoriska seminarier samt PM.
Kursen utvärderas skriftligt och/eller muntligt.

Särskild information

Lektioner och seminarier är obligatoriska. Frånvaro kompenseras enligt
överenskommelse med lärare.
Antalet examinationstillfällen på skriftlig tentamen begränsas till högst 5.
Komplettering tillämpas vid underkänd examinatorisk inlämningsuppgift och
hemskrivning. Omtentamen för att höja betyget från godkänt till väl godkänt
tillämpas ej.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad gäller förkunskapskraven.
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