Humanistiska och teologiska fakulteterna

KRMB25, Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs I, 15
högskolepoäng
Church and Mission Studies: Level 2 A, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2015-06-25 att gälla från och med 201508-31, höstterminen 2015.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan utgöra fördjupning i Kandidatprogram i
religionsvetenskap och teologi. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för kyrkornas historia från nytestamentlig tid till nutid,
• kunna identifiera och kort redogöra för de viktigaste gestalterna, processerna och
tolkningstraditionerna inom den världsvida kristenheten,
• kunna identifiera huvuddrag i olika epokers och traditioners gestaltning av kristen
tro,

Färdighet och förmåga
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• kunna tillämpa källkritisk metod på olika typer av kyrkohistoriskt material,
• i tal och skrift kunna analysera kyrkohistoriska dokument,
• efter närstudium av epoker kunna analysera samspelet mellan kyrkotraditioner,
samhällsliv, religioner och kulturer,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• utifrån kritiska teoribildningar kunna värdera olika framställningar av kyrkornas
historia,
• sakligt kunna bedöma kyrkohistoriskt material utifrån dess egna förutsättningar
och dess historiska kontext,
• kunna urskilja olika processer i kyrkornas historia och motivera deras betydelse för
nutida kristenhet.

Kursens innehåll
I kursen ges en översikt av kristenhetens historia med tonvikt på processer av
betydelse för de nutida kyrkornas utformning och självförståelse. Kursen inleds med
föreläsningar, fördjupningsföreläsningar samt seminarier kring relevant material för
kyrko- och missionsstudiet. Här betonas också samspelet mellan olika kyrkotraditioner
och deras relationer till det omgivande samhället samt till andra religioner och
kulturer. Med hjälp av källkritik och andra centrala metoder och teorier inom
ämnesområdet analyseras källmaterial utifrån dess historiska sammanhang. Kursen
avslutas med att den studerande redovisar kurslitteraturen.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och ca 10 obligatoriska seminarier. I
samband med 6 av seminarierna förväntas den studerande kamratgranska uppgifter.
Frånvaro från seminarierna kompletteras med skriftlig uppgift enligt lärares
anvisningar.

Kursens examination
Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av ca 10
seminarieuppgifter, genom egen kamratgranskning av ca 6 seminarieuppgifter samt
genom individuell skriftlig redovisning av kurslitteraturen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Religionsvetenskap och teologi: Grundkurs (CTRA12 /
CTRA11 / CTRD12 / CTRD01) eller motsvarande kunskaper.
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Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter KRMB23.
3. Poängantalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
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Prov/moment för kursen KRMB25, Kyrko- och missionsstudier:
Fortsättningskurs I
Gäller från H15
1501 Fortsättningskurs I, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

