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Behörighet/förkunskaper
Grundläggande behörighet för högskolestudier och områdesbehörighet 1.

Mål/förväntade studieresultat
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 historisk 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
Kursens innehåller följande huvudmoment:
Översikt av den kristna kyrkans historia i relation till den allmänna historien och i ett globalt perspektiv.
Kyrkokunskap med särskild hänsyn till kyrkor och samfund verksamma i Sverige idag.

Undervisning/arbetsformer
Kursen är uppbyggd på föreläsningar och litteraturseminarier.

Examination
Skriftlig tentamen på Den kristna kyrkans historia. (3,5hp)
Muntlig redovisning av grupparbete kring förnyelse- eller alternativa grupper i kyrkans historia. (2hp)
PM som jämför tre kyrkor/samfund ur olika kyrkofamiljer med avseende på några teologiska huvuddrag
och församlingspraktiker. (2hp)

Betyg

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