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Kurskod

HK 102

Kursbenämning,
svenska

Kyrkohistoria – en introduktion

Kursbenämning,
engelska

Introduction to Church History

Kursens högskolepoäng
Inriktning

7,5 hp

Kurskategori

Obligatorisk programkurs

Kursens nivå

Grundnivå, G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i historia och samhällskunskap.
Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för kristendomens
historia från antiken till idag samt svensk kyrkohistoria ca 800–1700 e Kr.
Fokus ligger på de kristna kvinnor och män i kyrkans historia och den inre
dynamik och yttre kontext som format olika kyrkors och samfunds historiska särdrag i Europa och Nordamerika.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
• identifiera och förklara utvecklingslinjer i kristendomens utveckling
(manliga och kvinnliga nyckelgestalter, teologisk och konfessionell utveckling, geografisk utbredning, samspel med samhället, strukturell
organisation, gudstjänstliv och kyrkoarkitektur).
• identifiera och förklara utvecklingslinjer i den svenska kyrkohistorien
ca 800–1700 e Kr.
• göra en viss bedömning av historiskt källmaterial.
a) En översikt av kyrkans historia från antiken till idag med fokus på
Europa och Nordamerika.
b) En översikt av Sveriges kyrkohistoria ca 800-1700.
Kursen innehåller dels lektioner över kyrkans historia, dels fördjupning i
formen av seminarieövningar. I lektionerna ingår också bildmaterial kring
kyrkans historia samt kyrklig musik genom tiderna.
Moment a)
Shelley, Bruce. Church History in Plain Language. 4:e uppl. Grand Rapids:
Zondervan, 2013 (ca 400 s).
Textmaterial ca 200 sidor (erhålles av läraren).
En fördjupande monografi över en kvinnlig gestalt i kyrkohistorien utifrån
en särskild litteraturlista, ca 200 s.
Moment b)
Berntson, Martin, Bertil Nilsson och Cecilia Wejryd. Kyrka i Sverige. Skellefteå: Artos, 2012. (ss 13-199)
Väl godkänd VG), Godkänd (G), Underkänd (U)

Syfte

Förväntade studieresultat

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Betygsgrader
Betygskriterier

Historisk-praktisk teologi

För betyget Godkänd krävs att studenten uppvisar
• relevanta faktakunskaper och en grundläggande förståelse av
kyrko- historiska utvecklingslinjer.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten uppvisar
• en förmåga att självständigt kunna värdera och dra egna slutsat-
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Examination

ser kring stoffet.
Det samlade betyget bestäms genom en sammanvägning mellan de olika
momenten. För betyget godkänd krävs att samtliga delar i examinationen
är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom att uppgifterna är
inlämnade inom angiven tid.
Skriftliga uppgifter under kursens gång samt en avslutande salskrivning.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information

Föreläsningar och seminarieövningar är obligatoriska för campusstudenter. Frånvaro kompenseras enligt överenskommelse med lärare. Antalet
examinationstillfällen begränsas till maximalt 5. Komplettering tillämpas
vid underkänd examinatorisk inlämningsuppgift. Omtentamen för att höja
betyget från godkänt till väl godkänt tillämpas ej.
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