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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).

Övrigt
Litteratur

Hill, Jonathan. (2009). Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris. ISBN: 978-91-71-95938-6
Olivestam, Carl-Eber & Eriksson, Mimmi & Lindholm, Stig. (2012). Från kyrka till wellbeing. Handbok i kyrkokunskap. Stockholm: Remus. ISBN: 97-89-186619039
Referenslitteratur
Berntson, Martin & Bertil Nilsson & Cecilia Wejryd. (2012). Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria.
Skellefteå: Artos bokförlag. ISBN: 978-91-7580-574-0
Cross, F. L. & E. A. Livingstone. (1997). The Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 0-19-211655-X
Dowley, Tim (red). (1999, 2007). Libris Atlas till Bibelns och kristenhetens historia. Örebro: Libris. ISBN: 917195-284-5, 978-91-7195-935-5
Hasting, Adrian (red). (1999). A World History of Christianity. London: Cassell. ISBN: 0-304-70438-7
Johnson, Todd & Kenneth Ross (red). (2009). Atlas of Global Christianity. Edinburgh: Edinburgh University
Press. ISBN: 978-0-7486-3267-1
Miles, Margret R. (2005). The Word Made Flesh. A History of Christian Thought. Malden: Blackwell. ISBN: 14051-0846-0
Sahlberg, Carl-Erik. (2008). Missionens historia genom 2000 år. Örebro: Libris förlag. ISBN: 978-91-7387-00504
Tegborg, Lennart, et al. (red.) (1998-2005). Sveriges Kyrkohistoria (band 1-8). Stockholm: Verbum.

