Kurskod

HK 256

Kursbenämning
svenska
Kursbenämning
engelska
Kursens
högskolepoäng (hp)
Inriktning

Kyrkoliv i Tanzania

Kurskategori

Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

60 hp inom ämnesområdet teologi. I särskilda fall kan dispens ges för den
som har minst 30 hp.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om kristendomens framväxt i
Tanzania och till reflexion kring kristendomens möte med andra religioner och
kulturer i Tanzania.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 analysera utvecklingsfaser i Tanzanias historia och kyrkohistoria
 beskriva och analysera några viktiga drag i relationerna mellan
traditionell religion, islam och kristendom i Tanzania.
 analysera och jämföra några kontextuella teologier i Tanzania.

Moment

a)
b)
c)
d)

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Föreläsningar, seminarier samt studieresa.

Life of Church in Tanzania
7,5 hp
Historisk-praktisk teologi

En översikt av landets historia
Missions- och kyrkohistoria samt nutida kyrkoliv i Tanzania
Traditionell religion och islam i interaktion med kyrkor i Tanzania
Kontextuell teologi, liturgi och musik i Tanzania

Moment a)
Maxon, Robert: East Africa: An Introductory History, West Virginia University
Press, 2009 third edition (s. 12-52, 74-80, 102-148, 169-193, 216-236, 265-282 =
165 sidor)
Moment b)
Lundström, Klas: Mission i omvandling. EFS arbete i Tanzania 1937-2000. EFS
läser, 2017. (289 sid.)
Moment c)
Lohdi, A & Westerlund D: “Afrikansk islam i Tanzania”, I Majoritetens islam:
om muslimer utanför arabvärlden, sid 138-151. Red. Svanberg & Westerlund.
Stockholm: Arena, 1994.
Westerlund, David, Afrikanska religioner. Dialogos förlag 2011 (ca 30 sidor)
Moment d)
Donovan, Vincent J. Christianity rediscovered. Maryknoll, New York: Orbis
Books, 2003. (169 sid.)
Moment a-d)
Kompendium med artiklar. 30 s.
Dessutom läses en av följande monografier:
Munga, Anneth: Uamsho: a theological study of the proclamation of the revival
movement within the ELCT. Lund: Lund Univ. 1998, s. 47-280.
Munga, Stephen: Beyond the controversy: a study of African theologies of
inculturation and liberation. Lund: Lund Univ. 1998, s. 36-227.
Sundkler, Bengt: Bara Bukoba. Kyrka och miljö i Tanzania. Stockholm: Verbum,
1974 (356 sid.)

Vähäkangas, Mika: Genuinely Catholic, authentically African?: the encounter
between neo-Thomism and African thinking in Charles Nyamiti's theological
methodology. Diss. Helsingfors: Univ. 1997, (s. 13-260).
Zeiler, Johannes Habib: Crafting Lutheran Pastors in Tanzania Perceptions of
Theological Education and Formation in the Evangelical Lutheran Church in
Tanzania, Uppsala: Uppsala universitet. 2018, (222 sid.)

Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att studenten uppvisar
 relevanta faktakunskaper och en grundläggande förståelse av
historiska och teologiska utvecklingslinjer.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten uppvisar
 förmåga att självständigt kunna värdera och dra egna slutsatser kring
stoffet.
För betyget godkänd kurs krävs att samtliga delar i examinationen är
godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom ska uppgifterna vara
inlämnade inom angiven tid. Det samlade betyget bestäms genom en
sammanvägning mellan de olika momenten.

Examination

1. En hemtenta över inläst litteratur (moment a, b, c )
2. En bokrecension och examinerande seminarieövningar (moment d)

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information Om någon del av litteraturen lästs i annan kurs byts denna del mot annan
likvärdig litteratur efter överenskommelse med lärare.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller
förkunskapskraven.
Kursplanen
fastställd
Kursplanen gäller
från
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