Kursplan

Kyrkan från Jesus till idag kyrko- och missionshistorisk översikt (14p/7 cr)
The Church from Jesus to Present. A Survey of the History of the Church and
Christian Missions. (14 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: Kyrko- och missionsstudier
Kurskod: KM200

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogram för
kandidatexamen förutsätter kursen att Grundkurs i teologi (60 hp) är fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
§ ha en grundläggande kunskap om viktiga utvecklingslinjer och samband i missions- resp.
kyrkohistorien,
§ ha en grundläggande insikt i samspelet mellan den kristna kyrkans utveckling och
teologiska, sociala, politiska och kulturella faktorer,
§ ha en grundläggande insikt i de metoder som kyrkohistoria, kyrkovetenskap och
missionsvetenskap arbetar med,
§ kunna anlägga bl a kronologiska, geografiska och konfessionella perspektiv på
utvecklingen inom missions- resp. kyrkohistoria,
§ kunna identifiera viktiga personligheter i missions- resp. kyrkohistoria och sätta in dem i
deras kontext,
§ kunna se samband mellan olika teologiska och kyrkliga ställningstaganden

Innehåll
A. Allmän kyrkohistorisk översikt från antiken till idag (9p)
Här ges en översikt över den kristna kyrkans historia, från uppkomsten i romarriket fram till
det utgående 1900-talet, med uppmärksamheten riktad mot utvecklingen i både väst och öst.
Vid framställningen fokuseras den växelverkan som skett mellan teologiska faktorer och
socioekonomisk, politiska och kulturella faktorer i ett kronologiskt perspektiv Viktiga teman är
framväxten av den konstantinska syntesen, den ortodoxa och katolska teologin under
medeltiden, reformationerna under 1500-talet och deras föregångare, liksom den moderna
tidens väckelse- och kyrkoförnyande rörelser. I samtliga tidsperioder beaktas kyrkans påverkan
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på det omgivande samhället liksom kyrkans förmåga att assimilera respektive avvisa olika
företeelser i samtiden.
B. Allmän missionshistorisk översikt (2p)
Här ges en översikt över missionshistorien där såväl teologiska som kyrkliga, politiska,
socioekonomiska och kulturella aspekter beaktas. Särskilt lyfts den växelverkan fram som skett
mellan den institutionella kyrkan och olika typer av förnyelse- och väckelserörelser i spridandet
av den kristna tron och kyrkan till nya kulturer.
C. Metodfrågor (3p)
Teoretiska och metodologiska frågor med relevans för kyrko- och missionsstudier introduceras
genom olika seminarieövningar och fältstudier.

Undervisning och examination
Undervisningen ges genom
•
föreläsningar över delar av kurslitteraturen,
•
seminarier som behandlar metodologiska frågor,
•
muntliga redovisningar av exempelvis fältstudier i smågrupper.
Examinationen sker genom
•
deltagande i examinatoriska seminarier (campus-kursen),
•
muntlig tentamen (campus-kursen),
•
hemskrivningar (20p + 50p) och PM-skrivande (10p x 3)
Betygsättning
•
A = 90%, B = 80%, C = 70%, D = 60%, F = 0–59%
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