Humanistiska och teologiska fakulteterna

KRMC12, Kyrko- och missionsstudier: Fördjupningskurs, 15
högskolepoäng
Church and Mission Studies: Level 3 A, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2014-11-11 och senast reviderad 2017-0221. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2017-08-28, höstterminen 2017.

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
Undervisning sker huvudsakligen på svenska, men moment på andra skandinaviska
språk eller engelska kan förekomma.
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i kyrko- och
missionsstudier

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för tidigkristna traditioners roll för gestaltning och utveckling av
kristna traditioner idag, med särskilt fokus på ett valt tema,
• kunna redogöra, med särskild hänsyn till ett valt tema, för hur tidigkristen
tradition problematiseras, revideras och återbrukas i relation till olika utmaningar i
det moderna samhället,
• kunna redogöra för grundläggande element i olika teoretiska modeller som
beskriver traditionsförändring,
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• kunna redogöra för grundläggande element i kritisk behandling av källmaterial,

Färdighet och förmåga
• självständigt kunna inhämta, värdera och kritiskt tolka den information som är
relevant för ett valt tema och för en källkritisk metoddiskussion,
• självständigt kunna identifiera och formulera hur kristen tradition kontextualiseras
och revideras i nya tider och sammanhang,
• självständigt kunna tillämpa källkritisk metod på olika källmaterial,
• självständigt kunna relatera sin källkritiska analys till diskussioner om källkritikens
användning och berättigande,
• självständigt kunna tillämpa olika teoretiska modeller som beskriver
traditionsförändring, på ett källmaterial,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna bedöma och förstå traditionsförändring och traditionskritik i ett bredare
vetenskapligt, samhälleligt och religiöst sammanhang,
• kunna värdera och förhålla sig till aktuell debatt om kristendomens framväxt och
den tidigkristna traditionens roll i nutiden.

Kursens innehåll
Kursen består huvudsakligen av individuellt litteraturstudium. I kursens första del ges
den studerande möjlighet att i ett individuellt litteraturstudium fördjupa sig i ett av tre
möjliga teman som problematiserar den kristna traditionens föränderlighet, samt
belyser det tidigkristna arvets roll i kristna traditioner idag:
a) Kyrka och makt
b) Kropp, kön och sexualitet
c) Liturgi och rit
Kursens andra del består av ett individuellt studium av en eller flera källor som
diskuteras och problematiseras utifrån kursens metodlitteratur.
Kursen består av följande delkurser:
1. Tradition och förändring - Den tidiga kyrkan och nutidens utmaningar, 10 hp
2. Metodstudium - Källkritik, 5 hp

Kursens genomförande
Kursen består av självstudier, samt undervisning i form av föreläsningar, obligatoriska
seminarier med muntliga presentationer eller handledning. I samband med fem av
seminarierna förväntas studenten lämna in en skriftlig uppgift. Frånvaro från
seminarierna kompletteras med skriftlig uppgift enligt lärares anvisningar.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom skriftlig uppgift med muntlig redovisning.
Delkurs 2 examineras genom skriftlig hemtentamen.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
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Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd. För
betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd på båda delkurserna.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget väl godkänd på båda
delkurserna.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs (KRM B11)
eller Kyrko- och missionsstudier: Kyrkornas historia (KRM B23/KRM D23) och Kyrkooch missionsstudier: Kyrkotraditioner (KRM B24/KRM D24) eller motsvarande
kunskaper.

Övrigt
1.
2.
3.
4.

Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
Kursen ingår som del i kursen KRMK02.
Kursen ersätter KRMC11.
Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen.
5. För ytterligare information hänvisas till aktuellt anmälnings- och
informationsmaterial.
6. Engelska delkurstitlar:

1. Tradition and Change: The Early Church and Contemporary Challenges
2. Method Study: Source Criticism
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Prov/moment för kursen KRMC12, Kyrko- och missionsstudier:
Fördjupningskurs
Gäller från V15
1401 Tradition och förändring - Den tidiga kyrkan och nutidens ut, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1402 Metodstudium: Källkritik, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

