Kursplan

World Christianity (3 cr/6p)
Nivå: Fördjupningsnivå
Ämnesområde: Kyrko- och missionsstudier
Kurskod: KM 300

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som fördjupningskurs i utbildningsprogram för
kandidatexamen förutsätter kursen att Grundkurs i teologi 60hp och översiktskursen Kyrkan
från Jesus till idag 15hp är fullgjorda.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
• kunna redogöra i huvuddrag för den missionshistoriska utvecklingen under 1900-talet
och de kristna kyrkornas spridning i världen idag,
• förstå vilken roll kultur, politik och socioekonomiska förutsättningar spelar för de
kristna kyrkornas spridningsmönster,
• självständigt diskutera och analysera hur teologi och fromhetsliv i kyrkorna formas av
globalisering, politiska förhållanden, och kultur- och religionsmöten i världen idag.

Innehåll
Kursen behandlar kyrkor och förnyelserörelser i relation till olika kulturer, religioner, politiska
och sociala förhållanden i ett globalt perspektiv. I inledningen av kursen analyseras den kristna
kyrkans globalisering under det senaste århundraden. I resten av kursen konkretiseras detta
genom ett studium av olika samtida kristna traditioners förändring under samma tid: den
världsvida anglikanska kyrkogemenskapens utveckling, den ortodoxa kyrkans överlevnad och
återkomst, de romersk-katolska förnyelserörelserna, och pentekostalismens snabba tillväxt i
Latinamerika.

Undervisning och examination
Undervisningen ges genom
•
föreläsningar över delar av kurslitteraturen,
•
seminarier och muntliga redovisningar i smågrupper,
Examinationen sker genom
•
PM-skrivning (50%)
•
Hemskrivning (50%)
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Betygsättning
•

A = 90%, B = 80%, C = 70%, D = 60%, F = 0–59%

Litteratur
Eskridge, Larry: God’s Forever Family. The Jesus People Movement in America, OUP,
Oxford, 2012, 283p
Leith, John: Introduction to the Reformed tradition. A Way of Being the Christian Community.
Westminster John Knox Press, Atlanta, 1981, 260s
Ward, Kevin: A History of Global Anglicanism, Cambridge Univ. Press, 2006, 376p
Ware, Kallistos: The Orthodox Church, Penguins, 1993, 368p
Artiklar och texter enligt anvisningar vid kursstart.
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”
Kursplanen fastställd 2011-12-20, rev. 2013-10-31
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-01

Instruktioner för läsning av litteraturen
50% av kursbetyget = hemskrivning efter att PM över samtliga böcker är inlämnade.
50% av kursbetyg =PM över kurslitteraturen, i enlighet med instruktionerna nedan.

PM över kurslitteraturen
PM över litteraturen ska omfatta 1˗2 A4 eller 4˗5000 tecken (inklusive blanksteg). Ange
referenser med fotnoter. Boken du läser är ett exempel på en akademisk text. När du tittar på
texten börjar du med att läsa den mot bakgrund av de grundläggande moment som en
akademisk text ska innehålla:
Syfte och frågeställning (problem, hypotes)
Metod, teori och material (dvs hur författaren säger sig gå tillväga för att svara på
forskningsfrågan)
Presentation av undersökningens genomförande, inklusive analys och tolkning.
Sammanfattning resultaten
Redovisa dessa moment i början av PM:et och besvara därefter följande frågor:
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1.

Vem är författaren (bakgrund, inriktning, verksam, övrigt författarskap)

2.

Vem skrivs texten för?

3.

Varifrån har författaren fått sin information? Bruk av källor?

4.

Vems historia berättas? Vem har tolkningsföreträde?

5.

Vilka teman lyfts fram? Hur? Varför? Drivs någon tes?

6.

Vilken metod har använts?

7.

Implicit eller Vad sägs inte? Finns det något som utelämnas för att stärka en
eventuell tes?

8.

Relation till tidigare forskning/andra framställningar inom ämnet?

9.

Är argumentationen/presentationen övertygande?

10.

Några (övriga) styrkor respektive svagheter i framställningen.

11.

Beskrivning och/eller värdering? Vad i framställningen väcker intresse
för fördjupade studier?

Vid betygsättningen tas hänsyn till både formalia 25% (fotnoter, etc), språk 25%
(meningsbyggnad, ordval, stavning, etc) och innehåll 50% (redogörelsen för bokens syfte,
frågeställning, teori, metod, material, resultat, centrala begrepp och perspektiv).
Mvh och lycka till! Torbjörn Aronson
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