Humanistiska och teologiska fakulteterna

CTRD06, Kristendom och krig, 7,5 högskolepoäng
Christianity and War, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-08-27 att gälla från och med 201908-27, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionsvetenskap och Teologi
Kursen ges som en fristående kurs och 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 identifiera och beskriva innebörden av några centrala teologiskt
motiverade förhållningssätt till krig,
• kunna redogöra för motiv till och några viktiga utvecklingslinjer i medeltidens
korståg,
• kunna ge exempel på kyrklig verksamhet i den svenska armén under Sveriges
stormaktstid,

Färdighet och förmåga
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• på ett översiktligt sätt kunna jämföra relationen mellan kyrka och armé samt
fältprästers olika uppgifter och förutsättningar under valda historiska epoker,
• på ett enkelt sätt kunna analysera en predikan riktad till soldater i fält,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• på ett enkelt men kritiskt sätt kunna problematisera skilda kristna
ställningstaganden till krig.

Kursens innehåll
Öga för öga eller vända andra kinden till? Under långa tider har kristendom och krig
gått hand i hand. I den här kursen studeras hur kristen teologi och praktik har förhållit
sig till krig i olika tider, och i sin tur har påverkats av kriget. På vilka sätt har kristna
teologer argumenterat för att en kristen människa kan eller inte kan vara soldat, delta
i krig och döda andra människor? Kursen går igenom tankar om pacifism, rättfärdigt
krig och heligt krig, liksom hur samarbetet mellan kyrka och armé har sett ut i
praktiken. Vilka uppgifter och förutsättningar har fältpräster haft i olika tider? Vad har
de predikat för soldater i krig? Kursen ger en bred översikt av 2000 års kyrko- och
militärhistoria med fördjupande nedslag i två epoker: medeltidens korståg och svensk
stormaktstid.

Kursens genomförande
Utbildningen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform och/eller digitala
verktyg och resurser. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har
tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de
tekniska kraven.
Undervisningen sker i form av löpande aktivitet på kursplattformen och ca fem
inspelade föreläsningar som tillgängliggörs successivt under kursens gång.
Föreläsningarna tar sin utgångspunkt i kurslitteraturen och är tematiskt inriktade.
Föreläsningarna är att betrakta som komplement till den studerandes egen läsning av
kurslitteraturen. Undervisningsspråket är svenska, men den studerande förutsätts
kunna tillgodogöra sig kurslitteratur på engelska.

Kursens examination
Kursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter samt en avslutande
hemtentamen.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
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Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delmoment. För betyget Väl godkänd på kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd
på minst en av de skriftliga inlämningsuppgifterna samt på den avslutande
hemtentamen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 högskolepoäng inom valfritt ämne.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen 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.
3. Kursen kan ingå som valbar delkurs i KRMC13 (Krig och kristendom).
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Prov/moment för kursen CTRD06, Kristendom och krig
Gäller från V20
2001 Kristendom och krig, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

