Kurskod

HK 301

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

Sveriges kyrkohistoria - litteraturkurs

Kurskategori

Valbar programkurs. Kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp och Kyrkans och missionens historia 15 hp.
(Se även särskild information)
Kursen är en fördjupningskurs i den svenska kyrkohistorien

Syfte

Swedish Church History – independent study
7,5 hp
Historisk-praktisk teologi

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 Redogöra för viktiga skeenden i den svensk kyrkohistoria under de valda
epokerna samt att ge en värderande analys av dessa epoker
 Redogöra för och ge en värderande analys av en viktig rörelse eller
gestalt i svensk kyrkohistoria

Moment

a) Fördjupande studium av tre valda epoker i den svenska kyrkohistorien
b) Fördjupningsstudium av någon rörelse eller gestalt i svensk kyrkohistoria

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Litteraturstudium – kan även läsas som distanskurs.
Moment a)
Tre volymer läses ur Sveriges kyrkohistoria, Stockholm: Verbum 1998-2005 (c.
800 sidors text), i första hand följande:
1. Nilsson, Bertil, Missionstid och tidig medeltid. Vol. 1 i Sveriges kyrkohistoria,
red. Lennart Tegborg, Stockholm: Verbum 1998.
2. Andrén, Åke, Reformationstid. Vol. 3 i Sveriges kyrkohistoria, red. Lennart
Tegborg. Stockholm: Verbum 1999.
3. Bexell, Oloph, Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Vol. 7 i Sveriges
kyrkohistoria, red. Lennart Tegborg. Stockholm: Verbum 2003.

Moment b)
En fördjupande vetenskaplig monografi med kvinnlig författare om c. 250 sidor
läses. Monografin kan väljas ur litteraturförteckningarna i Sveriges kyrkohistoria,
Verbum 1998-2005.

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att studenten uppvisar relevanta faktakunskaper
och en grundläggande förståelse av Svensk kyrkohistoria för valda epoker.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten visar en förmåga att
teoretiskt analysera och kritiskt värdera olika kyrkohistoriska utvecklingslinjer.

Examination

Fyra bokrapporter som omfattar 1-2 sidor per bok och muntlig examination
av innehållet.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

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