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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier 
För behörighet till kursen krävs att den studerande har grundläggande behörighet för högskolestudier och är 

antagen till utbildningen 
 

Kursens plats i utbildningssystemet 
Kursen ingår i Baskurs i teologi, 60 hp. 
   

Kursens lärandemål 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 

 
Kunskap och förståelse 

 Redogöra övergripande för huvudlinjerna i den kristna kyrkans historia, 

 Beskriva grundläggande kännetecken vad gäller tro, lära och liv inom de större kristna konfessionerna. 

 Färdighet och förmåga 

 I en historisk kontext förklara och ge exempel på samspelet mellan andlig och världslig makt. 

 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 Identifiera fromhetstradition i kristen trosutövning. 

 
Kursens uppläggning 
Kursen ges på halvfart.  

Kursens innehåll 
I kursen studeras kyrkohistorien med fokus på frågan hur kyrka och samhälle interagerar i olika tider och 
kontexter. Viss tonvikt läggs vid reformationen. I kursen diskuteras makt- och genusperspektiv.  

Undervisningsformer 
Kursen bedrivs på campus och digitalt. Detaljerat schema med beskrivningar av undervisningsformer meddelas 

separat.  

Examination och betygssättning 
Examination genomförs individuellt. Information om examinationsformer förmedlas separat. Betygsskalan 

består av betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.   

Kursbevis 
Kursbevis utfärdas på begäran. 
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Kurslitteratur  
 

Berntson, M (2022). Kyrko- och samfundsvetenskap. En introduktion. Verbum (urval) 

Christiansson, E., Hansson, M.J. & Linde, S. (2022). Diakoni. Reflektion och praktik. Verbum (urval) 

MacHaffie, B. J.(2006). Her Story. Fortress Press (urval) 

McManners, J. (1992). The Oxford illustrated history of Christianity. Oxford Univ. Press  

 

Artiklar kan tillkomma. 

 


