
Kursplan 

Kyrkohistoria, 7,5 högskolepoäng 
Church History, 7,5 ECTS-credits 

Kod Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Fastställd 2008-10-14 
Nivå 

KM102D 
Kyrko- och missionsstudier 
G1N, grundnivå 1 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Historia 1b och Samhällskunskap 1b eller motsvarande 
kurser. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa kunskap om de stora dragen i den världsvida kyrkans historia,

• kunna skriftligt beskriva olika kyrkotraditioner, samt

• visa kunskap om de olika kyrkor och samfund som är verksamma i Sverige idag och kunna redogöra
för deras bakgrund, teologiska huvuddrag och församlingspraktiker.

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att identifiera och analysera huvudsakliga likheter och skillnader i olika kyrkotraditioner,
samt

• visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka historiska data samt muntligt redogöra för
väsentliga slutsatser i ämnet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att förhålla sig kritiskt till historiska data, samt

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom kyrkohistoria.

Innehåll och arbetsformer 
Kursen innehåller följande huvudmoment: 1) Översikt av den kristna kyrkans historia i relation till den 
allmänna historien och i ett globalt perspektiv, samt 2) Kyrkokunskap med särskild hänsyn till kyrkor och 
samfund verksamma i Sverige idag. Kursen är uppbyggd på föreläsningar och litteraturseminarier.   

Examinationsformer 
Hemtentamen (4 hp) 
*Litteraturseminarium (2 hp)
PM: Jämförelse av tre kyrkor eller samfund ur olika kyrkofamiljer med avseende på några teologiska

huvuddrag och församlingspraktiker (1,5 hp) 
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* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Förändringar i kurslitteraturen.



 
 

    
    

 

Litteratur 

Kyrkohistoria, 7,5 högskolepoäng 
Church History, 7,5 ECTS-credits 

Kod KM102R Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Kyrko- och missionsstudier Fastställd 2008-10-14 
Nivå G1N, grundnivå 1 Senast ändrad 2023-02-24 
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