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Behörighet/förkunskaper
Minst 60hp Teologi/Religionsvetenskap inklusive KM102 Kyrkohistoria.

Mål/förväntade studieresultat
Kursens syfte är att studenten skall få fördjupad kunskap, dels om huvuddragen i Sveriges kyrkohistoria,
dels om ett par tematiskt avgränsade skeenden eller företeelser i svensk kyrkohistoria. Kursen vill även ge
studenten en ökad förmåga till kritisk analys av dessa skeenden eller företeelser.
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna redogöra för huvuddragen i de olika perioderna i Sveriges kyrkohistoria.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att muntligt redogöra för och diskutera viktiga företeelser och skeenden i Sveriges kyrkohistoria,
• visa ökad förmåga att redogöra för och analysera avgörande brytpunkter i de svenska trossamfundens
historia under 1800- och 1900-talen liksom deras kännetecknande drag och olika spiritualitetstraditioner,
samt
• kunna beskriva, kritiskt analysera och reflektera kring ett par valda och tematiskt avgränsade skeenden
eller företeelser i svensk kyrkohistorien.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att bedöma egna och andras resultat inom kyrkohistoria med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll
Kursen ger dels en övergripande inblick i huvuddragen i de olika perioderna i Sveriges kyrkohistoria, dels
ett fördjupat studium av ett par tematiskt avgränsade skeenden eller företeelser inom områden såsom
Sveriges kristnande, reformationstiden, politiska och religiösa impulser till enhetskyrkans upplösning, inomkyrkliga och frikyrkliga väckelserörelser och 1900-talets svenska kyrkohistoria.

Undervisning/arbetsformer
Kursen innefattar introducerande föreläsningar, litteraturseminarier samt redovisning och diskussion av
enskild läsrapport och fördjupningsarbete.

Examination
Examinatoriska litteraturseminarier kring boken Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria. (1,5 hp)
Redovisning i seminarieform av individuellt lästa avsnitt från verket Sveriges Kyrkohistoria. (1,5 hp)
Skriftlig sammanfattning av viktiga händelser, skeenden och brytpunkter i Sveriges kyrkohistoria (1,5 hp)
Skriftligt fördjupningsarbete i ett ämne inom ramen för kursens syfte och innehåll, som även redovisa
muntligt i sammanfattning, samt opposition på en annan students arbete. (3hp)

Betyg
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Litteratur
Berntson, Martin & Bertil Nilsson & Cecilia Wejryd. (2012). Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria. Skellefteå: Artos bokförlag. ISBN: 978-91-7580-574-0
Valda avsnitt ur:
Nilsson, Bertil. (1998). Sveriges Kyrkohistoria: Missionstid och tidig medeltid (band 1). Stockholm: Verbum.
ISBN: 91-526-2456-0
Pernler, Ven-Erik (1999). Sveriges Kyrkohistoria: Missionstid och tidig medeltid (band 2). Stockholm: Verbum.
ISBN: 91-526-2457-9
Andrén, Åke. (1999). Sveriges Kyrkohistoria: Reformationstid (band 3). Stockholm: Verbum. ISBN: 91-5262458-7
Montgomery, Ingun (2002) . Sveriges Kyrkohistoria: Missionstid och tidig medeltid (band 4). Stockholm: Verbum.
ISBN: 91-526-2459-5
Lenhammar, Harry. (2000). Sveriges Kyrkohistoria: Individualismens och upplysningens tid (band 5). Stockholm:
Verbum. ISBN: 91-526-2460-9
Jarlert, Anders. (2001). Sveriges Kyrkohistoria : Romantikens och liberalismens tid (band 6). Stockholm: Verbum.
ISBN: 91-526-2461-7
Bexell, Oloph. (2003). Sveriges Kyrkohistoria: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid (band 7). Stockholm: Verbum. ISBN: 91-526-2462-5
Brohed, Ingmar. (2005). Sveriges Kyrkohistoria: Religionsfrihetens och ekumenikens tid, (band 8). Stockholm: Verbum. ISBN: 91-526-2463-3
Fördjupningslitteratur
Väljs i samråd med kursläraren.

