Kursplan

Fördjupningskurs i kyrkohistoria: kyrka, folk och
stat (7,5 hp)
Advanced Course in Church History: Church, People and State (7,5 ECTS
credits)
Nivå: Avancerad nivå
Ämnesområde: TEOLOGI (historisk teologi, teologiska kultur- och samhällsstudier)
Kurskod: 2005

Förkunskapskrav
Behörig till kursen är den som innehar kandidatexamen i teologi (180 hp), med minst 90 hp inom
ämnet teologi. Som programkurs inom ramen för masterexamen i teologi förutsätts kursen
”Metodkurs i teologi” 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsmål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
• redogöra för vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar inom ämnesområdet
kyrkohistoria;
• redogöra för vetenskaplig metod, samt för skillnaden mellan metod och analytiska begrepp,
inom ramen för en historisk studie;
• redogöra för traditionsbildning, auktoritet och bildningen av normativa strukturer inom
kyrkan, i historia och nutid;
• på ett övergripande sätt redogöra för samspelet mellan kyrka, folk och nation i historia och
nutid, på ett historiskt medvetet sätt;
• kritiskt reflektera över och analysera hur samspelet mellan kyrka, folk och nation har
påverkat historien och historiska skeenden, samt hur de påverkar och inverkar på skeenden i
samtiden.

Innehåll
Den kristna kyrkan är en konkret gemenskap som på olika sätt organiserar sig i samhället: som
alternativsamhälle och motkultur, som majoritetskultur eller som en gemenskap bland andra.
Kyrkan kan vara normsättare, marginaliserad eller förföljd. Denna kurs har som tema relationen
mellan kyrka, folk och världslig makt, något som belyses i fallstudier: nationalstaten och
nationalkyrkorna samt kyrka i minoritets- respektive majoritetssituation i dagens värld.

Undervisning och examination
Undervisning sker dels på distans, via lärplattformen, dels vid de två halvdagsträffarna. På
heldagsträffarna delas tiden likt mellan undervisning och seminarier. Examination sker dels genom
en hemtentamen (25 % av slutbetyget), dels genom ett avslutande PM på 10–12 sidor (75 % av
slutbetyget).

Litteratur
Obligatorisk litteratur:
Elden, Stuart, The Birth of Territory, University of Chicago Press, 2013 (”Introduction”, samt 280
valbara sidor).
Rowe, Paul S. (red.), Routledge handbook of minorities in the Middle East, Routledge/Taylor &
Francis Group, London, 2019 (i urval).
Skinner, Quentin, Visions of Politics: Regarding Method, Cambridge University Press, 2002 (190
sidor).
Artiklar som tillhandahålls digitalt.
Valbar litteratur (i urval om c:a 500 sidor):
The Cambridge History of Christianity, vol. 1–9, Cambridge University Press.
Canovan, Margaret, The People, Polity Press, 2005.
Eire, Carlos, Reformations, Yale University Press, 2017.
Lee, Daniel, The Right of Sovereignty: Jean Bodin on the Sovereign State and the Law of Nations,
Oxford University Press, 2021.
Machiavelli, Niccolò, Fursten (Valfri utgåva).
Noble, Thomas F X, The Republic of St. Peter – The Birth of the Papal States, University of
Pennsylvania Press, 1986.
Reynolds, Susan, Fiefs and Vassals, Clarendon Press, 1996.
Smith D., Anthony, The Nation in History: Historiographical Debates about Ethnicity
and Nationalism, Polity Press, 2021.
Tuck, Richard, The Sleeping Sovereign – The Invention of Modern Democracy, Cambridge
University Press, 2016.
Atla databas för fördjupningsartiklar
Även andra titlar och källor än ovanstående kan användas, efter samråd med kursledare.

Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.
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