
1.1.1.1.    Identifikation och grundläggande uppgifterIdentifikation och grundläggande uppgifterIdentifikation och grundläggande uppgifterIdentifikation och grundläggande uppgifter    
1. Kurskod  TEO B10 
2. Kursens namn Teologi: Vardagslivet och kyrkan, 1500–1900 
3. Nivå G 
4. Högskolepoäng 7,5 
5. Beslutsuppgifter Fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildningen vid 

området för humaniora och teologi 2009-04-28 
6. Ändringsuppgifter  
 
 
2.2.2.2.    Allmänna uppgifterAllmänna uppgifterAllmänna uppgifterAllmänna uppgifter    
1. Huvudområde/n, om 

tillämpligt 
Teologi 

2. Ämne, om tillämpligt  
3. Typ av kurs och dess 

placering i 
utbildningssystemet 

Kursen ges som fristående kurs. Den kan normalt ingå i en generell 
examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Kursen kan 
dessutom efter särskilt beslut ingå i viss yrkesexamen. 

4. Undervisningsspråk Undervisning sker på svenska. 
 
 
3.3.3.3.    Mål (jfr learning outcomes)Mål (jfr learning outcomes)Mål (jfr learning outcomes)Mål (jfr learning outcomes)    
  Efter avslutad kurs ska den studerande 
1. Kunskap och förståelse • visa kunskap om och förståelse för samspelet mellan 

vardagsliv och kyrka i det svenska samhället under perioden 
1500–1900 

• visa kännedom om centrala drag i den folkliga kulturen 
under perioden 

• kunna redogöra för viktiga aspekter av den normerande 
teologin i Sverige under perioden  

2. Färdighet och förmåga • kunna visa hur den normerande teologin och det rådande 
samhällssystemet påverkade människors vardag 

• kunna ge exempel på hur kyrkans tro och liv har fått 
konkreta återverkningar på människors levnadsmönster och 
sätt att tänka 

• kunna ge exempel på och kritiskt diskutera och analysera hur 
kristna föreställningar har brukats i det svenska samhället 
under perioden och vilka konsekvenser detta bruk kan tänkas 
ha fått  

3. Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 

• utifrån kursens diskussioner om förhållandet mellan norm 
och praxis, samhällsöverbyggnad och folklig kultur bedöma 
om liknande frågeställningar är applicerbara också för dagens 
samhälle  

• kunna bedöma och reflektera över användandet av olika 
perspektiv i kyrkohistorieskrivningen såsom mentalitets-, 
genus- och kulturhistoria och dess konsekvenser för bilden av 
det förflutna. 

 
4.4.4.4.    KursinnehållKursinnehållKursinnehållKursinnehåll    
1. Kortare beskrivning av I kursen studeras och analyseras hur förändringar i kyrkans tro och 



kursen och dess innehåll 
samt om kursen är 
indelad i olika delar 

liv genom historien har fått konkreta återverkningar på människors 
levnadsmönster och sätt att tänka. I fokus står relationen mellan den 
normerande teologin och den folkliga kulturen, och på vilket sett 
dessa nivåer har påverkat varandra. Perspektiven är främst 
mentalitets-, genus- och kulturhistoriska. Hur normerna påverkat det 
levda livet är en självklar referenspunkt, men kursen fokuserar främst 
på tematiska frågor kring religion som kultur, bl.a. hur vardagslivets 
olika skeden och den religiösa erfarenheten ur ett underifrån 
perspektiv bidragit till förändring av kyrkan i stort. 

 
 
5.5.5.5.    Undervisning och examinationUndervisning och examinationUndervisning och examinationUndervisning och examination    
1. Tillämpade former för 

undervisningen, inkl. 
uppgift om obligatoriska 
delar 

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier. De 
avslutande seminarierna på kursen är obligatoriska. 

2. Examinationsformer Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning. 
3. Ev. begränsningar av 

antalet examinations-
tillfällen 

 

 
 
6.6.6.6.    BetygBetygBetygBetyg    
1. Betygsskala Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl 

godkänd. 
2.  Grund för betyg på hel 

kurs 
 

3.  Möjlighet till 
kompletterande ECTS-
betyg 

Samtliga studenter får kompletterande betyg enligt ECTS-skalan. 

4.  Ev. olika betygsskalor 
för olika delar av kursen 

 

 
 
7.7.7.7.    FörkunskapskravFörkunskapskravFörkunskapskravFörkunskapskrav    
1. Särskilda 

förkunskapskrav 
För tillträde till kursen krävs 30 högskolepoäng inom 
samhällsvetenskap, humaniora eller teologi, eller motsvarande 
kunskaper. 

 
 
8.8.8.8.    LitteraturLitteraturLitteraturLitteratur    
1. Litteratur För lista på litteratur och övriga läromedel, se bilaga. 
 
9.9.9.9.    ÖvrigtÖvrigtÖvrigtÖvrigt    
1. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan kurs får endast 

tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- 
och informationsmaterial. 

 
 



 


