
Betygskriterier  

CTRB44 Svenska kyrkan, 15 hp 

Lärandemål Godkänt Väl godkänt 

Kunna beskriva Svenska kyrkans organisation och 

grundläggande dokument 

Du kan på ett översiktligt sätt redogöra för beslutande organ 

inom Svenska kyrkan, de olika ”nivåernas” uppdrag samt 

innehåll i grundläggande dokument. 

 

Kunna redogöra för grunddragen i Svenska kyrkans 

bekännelse, gudstjänstliv och spiritualitet 

Du kan beskriva grundläggande tankemönster i Svenska 

kyrkans bekännelse, beskriva den liturgiska uppbyggnaden av 

huvudgudstjänsten och med exempel redogöra för nutida och 

historiska fromhetsriktningar inom Svenska kyrkan. 

Du kan dessutom med hjälp av exempel 

visa hur nämnda företeelser relaterar till 

varandra.  

Kunna sammanfatta Svenska kyrkans historia Du kan kortfattat och korrekt redogöra för avgörande 

historiska skeenden som påverkat Svenska kyrkans 

utveckling. 

Du kan visa hur historiska förlopp 

påverkat Svenska kyrkans teologi och 

spiritualitet.  

Kunna såväl muntligt som skriftligt diskutera och 

analysera hur händelser och förhållanden i det 

förflutna ännu präglar Svenska kyrkan 

Du kan med hjälp av samtida exempel visa på historiens 

inverkan på Svenska kyrkan. 

Du kan dessutom resonera kritiskt kring 

hur ett historiskt ”arv” hanteras inom 

Svenska kyrkan. 

I skriftlig form kunna kritiskt och självkritiskt 

analysera olika slags kyrkliga texter, såväl 

historiska som nutida 

Du visar förmåga att kunna vetenskapligt analysera olika 

texter med anknytning till Svenska kyrkan.  

Du kan dessutom med grund i 

motstridiga uppfattningar reflektera 

kritiskt över din egen analys. Du kan 

värdera argumenten och slutsatserna. 

Kritiskt och konstruktivt kunna debattera kyrkosyn 

och kyrklig praxis utifrån olika perspektiv 

Du visar förmåga att förstå och analysera hur olika 

kyrkosyner påverkar och uttrycks i Svenska kyrkans praxis 

idag. 

Du kan dessutom visa förmåga att 

skriftligt demonstrera hur kyrkosyn kan 

få återverkningar på pastoral strategi.  

Kunna ta ställning till de krav som ställs på ledare 

inom Svenska kyrkan 

Du kan redogöra för prästens uppdrag enligt 

Kyrkoordningen. Du kan relatera detta uppdrag till såväl 

organisatorisk som teologisk kontext.  

Du visar dessutom förmåga att använda 

teologiska argument för ett konstruktivt 

arbete kring begreppet ”ledarskap”.  



Kunna exemplifiera, problematisera och värdera 

Svenska kyrkans roll i det moderna mångkulturella 

samhället 

Du visar förmåga att använda sociologiska begrepp för att 

förstå Svenska kyrkans roll i dagens svenska samhälle.  

Du visar dessutom förmåga att kritiskt 

resonera kring fördelar och nackdelar 

med ett sociologiskt arbetssätt som en 

väg till förståelse av Svenska kyrkan.   

 


