Kursplan

Kyrkans historia, I: Fornkyrka och medeltid
(7,5 hp)

Church History, I: The Early Church and the Church in the Middle Ages
(7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (historisk teologi)
Kurskod: 0054

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att A-kursen, Introduktion i filosofi och teologi
(30 hp), är fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
§ kunna redogöra i huvuddrag för kyrkans utveckling och utbredning, teologiska och
institutionella förändringar samt förhållande till det omgivande samhället fram till 1500talet;
§ kunna placera centrala begrepp, händelser och personer samt yttre och inre förändringar i
kyrkans liv i en konkret kyrkohistorisk kontext;
§ ha förvärvat allmän förståelse för sambandet mellan förändringar i kyrkans inre och yttre
liv, kyrkans tro och självförståelse samt kyrkans relation till icke-kristna religiösa
traditioner;
§ kunna relatera yttre och inre förändringar i kyrkans liv till den allmänna historien;
§ visa prov på förtrogenhet med olika teoretiska utgångspunkter och förutsättningar för
§ historieskrivning;
§ ha förvärvat en begreppsapparat tillämplig vid diskussion och tolkning av tendens och urval
§ i historieskrivning;
§ ha förvärvat grundläggande bekantskap med och färdigheter inom i källkritik och historisk

Innehåll

Kursen utgör en allmän introduktion till den kristna kyrkans framväxt och utbredning i en
historisk kontext, teologiska och institutionella förändringar samt en översikt över dess
förhållande till det omgivande samhället fram till 1500-talet. Jämte sådana introducerande
moment återfinns ett mer epokinriktat studium som fokuserar såväl förändringsprocesser som
enskilda händelser och personer, texter och platser. Det epokinriktade studiet innefattar även
Vissa aspekter av kyrkans tro och liv. Här studeras enskilda fenomen och förändringar liksom
samspelet mellan normerande texter respektive kyrklig praxis, kyrka och sekulär makt samt
mellan kyrka och icke-kristna bekännare. Särskild uppmärksamhet ägnas sådana företeelser
och förändringar som i efterhand värderats som historiskt viktiga brytpunkter. Löpande
introduceras och diskuteras teoretiska perspektiv och metodologiska redskap som är gängse
inom kyrkohistorieskrivning. Kursdeltagarna får aktivt öva och tillämpa förmågan att tolka
och värdera historiska källor.

Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisningen består i föreläsningar och lärarledda seminarier. Examinationen sker dels löpande
genom muntliga diskussionsinledningar vid seminarierna och skriftliga inlämningsuppgifter, dels
genom skriftlig eller muntlig tentamen vid kursens slut.
Undervisning och examination på halvdistansdistans
Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår i varje delkurs. Undervisning har formen av
föreläsningar samt diskussionsövningar. Viss handledning kan ges per telefon. Examinationen sker
dels löpande via kurswebb och skriftliga inlämningsuppgifter, dels genom skriftlig eller muntlig
tentamen vid kursens slut.
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