Kurskod

HK 416/HK 516

Kursbenämning,
svenska
Kursbenämning,
engelska
Kursens
högskolepoäng

Kristendomens historia, Sveriges kyrkohistoria

Ämnesområde

Historisk-praktisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs. Kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Avancerad nivå, A1N

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 hp i teologiska studier på
grundnivå samt kursen HK 102 Kyrkohistoria (7,5 hp) och HK 210
Sveriges kyrko- och väckelsehistoria (7,5 hp) eller motsvarande.

Förväntade
studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
 självständigt integrera kunskap och redogöra för huvudlinjer i
svensk kyrkohistoria
 självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och
diskutera valda specialområden i svensk kyrkohistoria.
 redogöra för och kritiskt granska vetenskaps-teoretiska och
metodiska problemställningar i svensk kyrkohistoria.

Kursinnehåll

Kursen består i huvudsak av självständiga studier. Därtill kommer stöd i
form av handledning. Eftersom studenten själv väljer kurslitteratur, (som
dock skall godkännas av kursansvarig) kan kursinnehållet ha olika
betoning. Valet av litteratur skall dock synliggöra både mäns och
kvinnors erfarenheter och kunskaper. Innehållet skall dessutom baseras
på kurslitteratur av hög vetenskaplig kvalité. Kurslitteraturen skall
presenteras såväl skriftligt som muntligt.

Undervisnings- och
arbetsformer

Undervisningen består av handledning, seminarier och examinationssamtal. Studenten arbetar i huvudsak med litteraturstudier och skrivande
på egen hand. Studenten skall aktivt och konstruktivt förbereda sig inför
seminarietillfällena.

Litteratur

Litteratur fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall efter förslag från
studenten och i dialog med densamme. Litteraturen skall innefatta
översiktliga arbeten, fördjupande monografier, minst en doktorsavhandling samt källmaterial från tidsperioden. För HK 416 (7,5 hp)
läses totalt ca.1 500 sidor. För HK 516 (15 hp) läses ca.3 000 sidor.
Nedan följer några exempel på litteratur som kan väljas:

History of Christianity, Swedish church history, advanced level.
HK 416: 7,5 hp
HK 516: 15 hp

Översikter
För HK 416 läses normalt Vol. 1, 3 och 8 i serien Sveriges kyrkohistoria.
För HK 516 läses normalt Vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i Sveriges kyrkohistoria.
Red. Lennart Tegborg, Stockholm: Verbum 1998-2005.
Fördjupande monografier och doktorsavhandlingar
Väljs i samråd med examinator företrädesvis väljas ur Acta Universitatis
Upsaliensis-serien, de avhandlingar som refererar till kyrkohistoria i
Sverige, och Svenska kyrkohistoriska föreningens skriftserie.
Källmaterial:
Martling, Carl Henrik: Kyrkligt Documentarium: kyrkans historia i dokument,
Skellefteå: Artos 2007. (Sid. 128f, 140-148, 193-214, 262-334 = 103 sid)

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig
tentamen. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av
kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för
högre betyg.

Betygsgrader

På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att studenten visar en grundläggande
förståelse av kyrkohistoriska utvecklingslinjer och valda specialområden inom epoken ifråga. Dessutom krävs en viss förmåga att
bearbeta vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten visar en god
förmåga att kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska
problemställningar inom epoken ifråga.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt och anonymt.

Särskild information

Om någon del av litteraturen examinerats i annan kurs byts denna del
mot annan likvärdig litteratur efter överenskommelse med lärare.
Komplettering kan tillämpas vid underkända inlämningsuppgifter. Vid
komplettering kan betyget bli högst godkänt.
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