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Kurskod

SH 305

Kursbenämning,
svenska

Kyrkoordning och kyrkorätt – del 2

Kursbenämning,
engelska

Church Order and Canon Law – part 2

Kursens
högskolepoäng (hp)

7,5 hp

Inriktning

Historisk-praktisk teologi/systematisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs, kan även vara fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G2F

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap, alternativt, examen inom något av
följande ämnesområden: ekonomi, historia, filosofi, juridik eller
samhällsvetenskap.
Kursen syftar till att ge den studerande kunskaper inom kyrkorätten,
företrädesvis om Kyrkoordning för Svenska kyrkan.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 redogöra för kyrkorättens och kyrkoordningens framväxt,
 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,
 reflektera över svenskkyrklig kyrkorätt i förhållande till andra
konfessioner.
a) Kyrkorättens historia
b) Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund
c) Ekumenik
d) Etik i kyrkliga miljöer
Litteraturstudier och seminarier

Syfte
Förväntade
studieresultat

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Moment a)
Göransson, Göran: Svensk kyrkorätt: en översikt. Den svenska kyrkorätten
2. Stockholm: Norstedts juridik, 1993, s 22-47. 25 s.
Moment b)
Fira nattvard: Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och
församlingar. Svenska kyrkan, 2020. 98 s.
Krauklis, Martin: Martin Luther: liv och verk. Stockholm: Robert Larson,
2017. 161 s.
Kyrkoordning 2018 [el sen] med kommentarer och angränsande
lagstiftning för Svenska kyrkan. Verbum: Stockholm, 2018. I urval, ca
50 s.
Thidevall, Sven, red: Svenska kyrkan som minoritetskyrka. Rapport 1 från
projektet ”Folkkyrka i minoritet”. Skellefteå: Artos & Norma, 2020.
124 s.
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Moment c)
Augsburgska bekännelsen. Övers. Rune Söderlund. Acta Johannelundensia
1. Uppsala: EFS Budbäraren, 2018. I urval: ca 10 s.
Dop, nattvard och ämbete: Grunddokument för samtal om kyrkans enhet.
Sveriges kristna råds skriftserie 20. Bromma 2014. 60 s
Kyrkoordning 2018 [el sen] med kommentarer och angränsande
lagstiftning för Svenska kyrkan. Verbum: Stockholm, 2018. I urval, ca
100 s.
Moment d)
Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer. Rev utg.
Sveriges kristna råds skriftserie 5. Bromma, 2018. 25 s.
Gemensamt för de olika momenten
Ett antal ärenden från domkapitel och/eller överklagandenämnd, ca 100 s.
Kompendium med artiklar, ca 200 s.

Betygsgrader
Betygskriterier

Referenslitteratur
Hansson, Per: ”Tillsyn över ämbetsbärare i Svenska kyrkan och Church of
England”, del 1. Svensk kyrkotidning 6/2013. s. 128-131. 4 s.
Hansson, Per: ”Tillsyn över ämbetsbärare i Svenska kyrkan och Church of
England”, del 2. Svensk kyrkotidning 7/2013. s. 147-150. 4 s.
Nordenstorm, Leif, red.: Med god ordning och efter Guds vilja. En antologi
om kyrkorätt. Skellefteå: Artos, 2019. (459 s.)
Väl godkänd(VG), Godkänd(G), Underkänd(U)

Examination

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

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information

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