Kursplan

Kyrkans historia, II: Nya tiden (7,5 hp)
Church History, II: From the 16th Century to the Present (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: TEOLOGI (kyrkohistoria)
Kurskod: 0055

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med
områdesbehörighet 1. Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i
teologi förutsätter kursen normalt att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp), och
kursen Kyrkans historia I (7,5 hp) är fullgjorda.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
§ kunna redogöra i huvuddrag för kyrkans utveckling och utbredning, teologiska och institutionella förändringar samt förändringar i förhållande till det omgivande samhället från
1500-talet till nutiden och kunna placera centrala företeelser, skeenden och personer i rätt
tid och miljö;
§ kunna relatera yttre och inre förändringar i kyrkans liv till den allmänna historien;
§ visa förtrogenhet med olika historieteoretiska förutsättningar för beskrivning av kyrkans
historia;
§ ha förvärvat begrepp för att kunna diskutera tendens och urval i kyrkohistorieskrivning;
§ ha förvärvat insikter i källkritik och historisk metod och visa förmåga att tillämpa dem vid
analys av texter, bilder och annat historiskt material.

Innehåll
Kursen ger en allmän översikt över kyrkans utbredning och förändringar i kyrkans yttre och
inre liv från 1500-talet fram till nutiden. I samband med det diskuteras historieteoretiska
frågor och frågor kring källkritik och historisk metod. 1500-talets reformationer,
upplysningen och konfessionaliseringen och deras efterverkningar samt utvecklingen från
andra hälften av 1800-talet till Andra Vatikankonciliet uppmärksammas särskilt.
Östkyrkornas historia samt den kristna kyrkans starka tillväxt i områden som Afrika, Asien
och Latinamerika behandlas också. Deltagarna får öva sin förmåga att tolka och värdera
historiska källor.

Undervisning och examination
Undervisningen sker på distans, via lärplattformen Moodle, samt genom två
heldagarssamlingar på kursorten med föreläsningar, presentationer och seminarier.
Examination sker genom PM på valbar litteratur (30% av slutbetyget), forumdiskussioner
(20%), presentationer (20%) samt genom en skriftlig slutreflektion över kursen (30%).

Litteratur
Bireley ,Robert, The Refashioning of Catholicism 1450–1700 (The Catholic University of America
Press, 1999).
Burleigh. Michael, Earthly Powers. The Clash of Religion and Politics in Europe from the French
Revolution to the Great War (Harper, 2006).
The Oxford Illustrated History of the Reformation (Oxford University Press, 2017), urval enligt
anvisningar vid kursstart.
Källtexter och artiklar, liksom valbar litteratur för PM-uppgift, enligt anvisningar vid
kursstart.
Referenslitteratur
Aronsson, Peter (red.), Makten över minnet. Historiekultur i förändring (Studentlitteratur,
2000).
Lindkvist, Thomas, Metodövningar 2 (Studentlitteratur, 1996).
The Oxford Illustrated History of Christianity (Oxford University Press, 2001).
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