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Syfte
•
•
•

att ge en fördjupad kunskap om den kristna kyrkans tvåtusenåriga historia i ett globalt perspektiv
att ge en fördjupad förståelse för olika kyrkliga traditioner i Sverige idag
att reflektera kring frågor som rör förhållandet mellan dagens kyrka och historiens.

Innehåll

Kursens är en introduktion till den kristna kyrkans historia. Den ger en översikt av den kristna kyrkans
historia i relation till den allmänna historien, den teologiska utvecklingen, samt olika traditioner och spiritualiteter. Förutom en kronologisk översikt över de olika perioderna i kyrkans historia ges fördjupning av
vissa ämnen signifikativa för de olika tidsepokerna. Seminarierna ger möjlighet till reflektion över förändringar i kyrkans gudstjänstfirande och spiritualitet under historiens lopp. Kursen ger även en fördjupning
med särskild hänsyn till kyrkor och samfund verksamma i Sverige idag.

Mål/förväntade studieresultat vid kursens slut

Kunskap och förståelse
• 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
• visa förmåga att identifiera och analysera huvudsakliga likheter och skillnader i olika kyrkotraditioner.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att reflektera över hur kyrkans historia märks i si nutida uttryck i församlingsliv.
Denna kurs är en folkhögskolekurs som ALT genomför i samarbete med de samverkande folkhögskolorna på respektive plats
inom ALTs nätverk. Stora delar av denna kurs motsvarar de ämnen och teman som finns i kursen KM102 Kyrkohistoria,
baskurs, 7,5 högskolepoäng vid Örebro teologiska högskola (ÖTH). Studenten kan därmed genomföra och examinera sina
kunskaper inom högskolan. För examination av KM102D krävs att deltagaren utöver uppgifter i LK44 deltar i kompletterande litteraturseminarier, samt får godkänt resultat på en hemtentamen vid kursens slut.

Undervisning/arbetsformer

Kursen är uppbyggd på föreläsningar, fördjupningsseminarier och litteraturstudier.

Kursmoment och redovisning av kursen
•

Deltagande i lektioner och seminarier

•
•

PM som jämför tre kyrkor/samfund ur olika kyrkofamiljer med avseende på några teologiska huvuddrag och församlingspraktiker.
Deltagande i utvärdering av kursen
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