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Behörighet/förkunskaper
Allmän högskolebehörighet.

Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa grundläggande kunskap om ecklesiologi, läran om kyrkan,
• visa översiktlig kunskap om kyrkans historiska utveckling,
• kunna redogöra för kyrkans grundläggande uppdrag med fokus på mission, gudstjänst och diakoni.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna reflektera över den kristna kyrkans identitet och uppdrag,
• ha förmåga att använda olika teorier och modeller i arbetet med att utveckla kyrkans identitet och uppdrag.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna förhålla sig teologiskt genomtänkt till kyrkans identitet och uppdrag, samt
• visa förmåga att diskutera och motivera olika sätt att se på kyrkan.

Innehåll

Kursen är en introduktion till det teologiska studiet av kyrkan med fokus på praktisk teologi. Kursen inleds
med en grundläggande ecklesiologisk ansats, där även en översikt av den kristna kyrkans utveckling under
historien ingår. Fokus i kursen ligger på reflektionen av kyrkans identitet utifrån tre grundläggande fält av
kyrkans uppdrag: mission, gudstjänst och diakoni. I kursens avslutande del bearbetas frågor om kyrkans
utveckling med grund i några aktuella teorier och modeller.

Undervisning/arbetsformer
Kursen är en distanskurs som i hög grad bygger på studentens inläsning av kurslitteraturen. Som stöd för
denna inläsning finns en struktur med inspelade föreläsningar, reflektionsövningar och inlämningsuppgifter.

Kommunikation inom kursen kring material, stöd och inlämning av examinationer sker på ALTs
lärplattform Its Learning.

Examination

Tre skrivna reflektioner inom områdena: ecklesiologi och kyrkohistoria samt något av fälten för kyrkans
uppdrag (mission, gudstjänst eller diakoni). (3hp)
Ett skrivet PM med en teologisk reflektion över kyrkans identitet och uppdrag. (4,5hp)

Betyg

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

Kursutveckling

I och med att kursen ges för första gången i denna form har inga förändringar gjorts. Vid kursens avslutning
genomför studenterna kursvärdering som sammanställs och kompletteras av kursansvarig lärare i en
kursrapport som är tillgänglig för studentkåren.
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