Kurskod
Kursbenämning,
svenska
Kursbenämning,
engelska
Kursens
högskolepoäng (hp)
Inriktning

SH 304

Kurskategori

Fristående kurs, kan även vara valbar programkurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G2F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap 30 hp och historisk-praktisk teologi 30 hp,
alternativt, kandidatexamen inom något av följande ämnesområden:
samhällsvetenskap, historia, filosofi eller juridik.

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper inom kyrkorätten,
företrädesvis om Kyrkoordning för Svenska kyrkan.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 redogöra för hur kyrkorätten och kyrkoordningen vuxit fram,
 identifiera hur teologin avspeglas i kyrkorätt och kyrkoordning,
 ge exempel på bestämmelser i Kyrkoordning för Svenska kyrkan,
 jämföra, kategorisera och kommentera olika ärenden i domkapitel,
överklagandenämnd och ansvarsnämnden för biskopar.

Moment

a) Introduktion till kyrkorätten
b) Introduktion till Kyrkoordning för Svenska kyrkan.
c) Fördjupat studium av några avsnitt i kyrkoordningen.

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Litteraturstudium och seminarier

Kyrkoordning och kyrkorätt – del 1
Church Order and Canon Law – part 1
7,5 hp
Historisk-praktisk teologi.

Moment a)
Nordenstorm, Leif (red.): Med god ordning och efter Guds vilja. En antologi om
kyrkorätt. Artos: Skellefteå 2019. (459 s.)

Moment b)
Eckerdal, Lars: ”Svenska kyrkan som trossamfund. Svenska kyrkans beteckning,
bestämning och benämning i svensk lagstiftning”, i: Kyrkohistorisk årsskrift 88
(1988), 87-106. (20 sid.).
Sören Ekström: Svenska kyrkan – historia, identitet, verksamhet och organisation.
(200 sid.). Läsbar på Internet.
Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 (eller senare) med kommentarer och
angränsande lagstiftning. Verbum: Stockholm, 2018. (I urval, ca. 50 sid.).

Moment c)
Hansson, Per: ”Tillsyn över ämbetsbärare i Svenska kyrkan och Church of
England” [del 1]. Svensk kyrkotidning 6/2013. S. 128-131. Se,
http://svenskkyrkotidning.se/wpprod/wp-content/uploads/2013_6-artikelhansson.pdf (4 sid.).
Hansson, Per: ”Tillsyn över ämbetsbärare i Svenska kyrkan och Church of
England” [del 2]. Svensk kyrkotidning 7/2013. S. 147-150. Se,
http://svenskkyrkotidning.se/wpprod/wp-content/uploads/2013_7-artikelhansson.pdf (4 sid.).
Kyrkoordning för Svenska kyrkan… (I urval.) (ca 100 sid.).
Ett antal ärenden från domkapitel och/eller överklagandenämnd. (100 s.)
Kompendium med artiklar. (100 s.)

Betygsgrader

Väl godkänd(VG), Godkänd(G), Underkänd(U)

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att studenten uppvisar relevanta faktakunskaper
och en grundläggande förståelse.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten visar en förmåga att
analysera olika utvecklingslinjer och att kritiskt granska ärenden från
domkapitel och överklagandenämnd.

Examination

Skriftlig uppgift.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild
information

Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller
förkunskapskraven.

Kursplanen
fastställd
Kursplanen gäller
från
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