Kursplan

Kyrkohistorisk fördjupning: medeltida kvinnliga
mystiker (7,5 hp)
Advanced Course in Church History: Medieval Female Mystics (7,5 ECTS
credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (historisk teologi, teologiska kultur- och samhällsstudier)
Kurskod: 0323

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet B1. Som programkurs
inom ramen för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att minst 120 hp av
programmets kurser är fullgjorda. Som programkurs inom ramen för kandidatexamen med teologi
som huvudområde förutsätts normalt att minst 120 hp är fullgjorda, varav minst 60 hp teologi. Akurs (30 hp), Bibeln i historia och nutid I–II (15 hp), Kyrkans historia I-II (15 hp) samt en uppsats à
7,5 hp måste vara helt avklarade.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
• kunna redogöra i huvuddrag för Hildegard av Bingen, Heliga Birgitta och Katarina av Sienas liv,
tänkande och verksamhet.
• kunna problematisera såväl sekundärlitteraturens framställningar av huvudpersonerna som
dåtidens typiska uttryck för ett heligt liv.
• kunna redogöra allmänt för den historiska situationen dessa figuranter arbetade i, särskild deras
plats i den kyrkliga verkligheten.
• kunna redogöra för medeltidens mystika teologi.
• kunna informerat diskutera erfarenhetens plats i det religiösa livet.

Innehåll
Kursen ger en introduktion i den medeltida kvinnliga mystiken, särskild Hildegard av Bingen,
Birgitta av Vadstena, och Katrin av Siena. Såväl den historiska kontexten som deras teologiska
produktion kommer att vara föremål för reflektion. Dessa kvinnor, och en mängd andra, hade en
framträdande roll i medeltidens religiösa liv, som lärare, andliga vägledare, och ibland även som
politiska aktörer. Kursen kommer att lägga särskild vikt vid den religiösa erfarenhetens roll, båda i
teologiskt och retoriskt hänseende.

Undervisning och examination
Undervisning sker dels på distans, via lärplattformen, dels vid de två heldagsträffarna. Examination
sker genom ett avslutande PM på 10–12 sidor.
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