
 

  

 

 

  

 Kursplan 
 

 

Guds vänner (7,5 hp) 
Friends of God (7.5 ECTS credits) 
 

Nivå: Grundnivå 

Ämnesområde: TEOLOGI (Teologiska kultur- och samhällsstudier/Historisk teologi) 

Kurskod: 0206 

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet 

för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi 

(30 hp) är fullgjord. Det är en fördel om även kurserna Kyrkans historia I–II (15 hp) är 

fullgjorda. 

 

Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 

 kunna översiktligt redogöra för och diskutera fenomenen helgon och helgonkult inom 

kristendomen i historia och nutid; 

 kunna söka, kritiskt värdera, sammanfatta och diskutera material om ett enskilt helgons liv 

och betydelse; 

 visa viss förtrogenhet med grundläggande teoretiska perspektiv och metodologiska redskap 

inom olika vetenskapsgrenar som har anledning att studera helgon och helgonkult; 

 visa viss insikt i teologins sätt att hantera konflikter mellan kyrkoliv och vetenskap 

 

Innehåll 
Kursen ger en bred introduktion till helgon och helgonkult som kyrkligt och kulturellt 

fenomen, från äldsta tid till i dag. Huvudmomenten är: begreppet helgon, helgon i Bibeln, 

helgon i teologisk belysning, etapper i helgonkultens historia, helgon i gudstjänst- och 

fromhetsliv samt helgon i konst, litteratur och film. Löpande introduceras och diskuteras 

teoretiska perspektiv och metodologiska redskap som är grundläggande inom historisk, 

kulturvetenskaplig, liturgivetenskaplig och teologisk forskning. Kursdeltagarna får aktivt öva 

och tillämpa förmågan att tolka och värdera texter och bilder utifrån frågor om historicitet, 

innebörd och mening. 

 

Undervisning och examination 
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, filmvisning med diskussion och viss 

diskussion via kursportal på webben. Examinationen har formen av en kortare PM-uppgift (3–

4 A4-sidor) inlämnad under kursens lopp samt en muntlig redovisning och en skriftlig 

hemtentamen. 
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WEBBRESURSER: 

http://www.bartleby.com/210/ (Butler’s Lives of the Saints, originalutgåvan) 

http://saints.sqpn.com/ (upplysningar om 9698 olika helgon med länkar till ytterligare 
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Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser” 
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