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Kurskod: KH 21 
Ämnesområde: Kyrko- & missionsvetenskap 
Kursens benämning: Kyrkohistoria med missionshistoria 
Kursens nivå: Fortsättningskurs 
Kursens omfattning: 7,5 sp 
Utbildningsnivå: Grundnivå/ First cycle 
Engelskt namn på kursen: Church and mission history, intermediate course, 7,5 
credits 

1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Församlingsfakultetens samrådsgrupp 2008-09-09, 
reviderad 2013-04-15, reviderad kurslitteratur 2016-02-24, att gälla från och med VT 
2016. 

2. Inplacering 

Kursen ingår som en ett obligatoriskt moment i Teologisk utbildning för kyrka och 
samhälle, samtliga treåriga varianter. Kursen kan även läsas som fristående kurs. 

3. Förkunskaper 

För tillträde till kursen krävs TU 1, 60 sp med godkänt betyg eller motsvarande 
kunskaper. 

4. Innehåll 

Kursen ger en fördjupning i ämnet kyrkohistoria och innehåller följande moment: 

A. Metodfrågor (0,5 sp) 

Diskussion i seminarieform av fyra texter som lyfter fram viktiga kyrkohistoriska 
problem. Teorifrågor i historisk forskning introduceras och problematiseras. 

B. Kyrkohistoriska vändpunkter (1 sp) 

En översiktlig framställning ges av några avgörande händelser i kyrkans historia. 

C. Kristnandet av romarriket resp. Nordeuropa (3 sp) 

Med hjälp av en viktig källtext och ett nyskapande tolkningssätt, som bl a bygger på 
religionssociologiska modeller, belyses viktiga perspektiv vad gäller kristnandet av 
romarriket. 
Kristnandet av Sverige / Nordeuropa belyses med beaktande av en klassisk källtext 
och moderna tolkningsperspektiv som bl a tar hjälp av arkeologisk forskning. 
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D. Reformationen i Sverige (1,5 sp) 

Kursen innehåller ett studium av reformationsepoken i Sverige och lyfter fram 
centrala gestalter såväl som avgörande skeenden och mönster i händelseförloppet. 
Reformationens särart i Sverige betonas. 

E. Brytningstider och väckelse (1,5 sp) 

Mot bakgrund av det allmänna historiska läget i 1800-talets Sverige studeras de olika 
yttringar av väckelserörelser som utspelade sig. Särskild vikt läggs vid relationen till 
Svenska kyrkan och interaktionen mellan kyrklig och världslig makt. 

4.1 Undervisnings- och arbetsformer 

Under föreläsningarna fördjupas den allmänna kunskapen i kyrkohistoria och de 
olika fördjupande momenten placeras in i större sammanhang. 
Källtexter analyseras delvis genom att studenterna skriver examinatoriska papers 
och deltar aktivt i seminarieövningar där metod- och teorifrågor åskådliggörs och 
exemplifieras. På så vis övar sig studenten i historisk metod.  

5. Mål 

Studenten skall efter avslutad kurs visa fördjupade kunskaper i kyrkohistoria i 
allmänhet och avgörande epoker i synnerhet. 

Kunskap och förståelse 

Studenten skall efter avslutad kurs 

 visa fördjupad kunskap av utvecklingen och viktiga samband i vissa för 
missions- och kyrkohistorien viktiga epoker, 

o kristnandet av romarriket, 
o Sveriges och Nordeuropas kristnande, 
o reformationsutvecklingen i Sverige, 
o en viktig brytningsperiod i Svenska kyrkan (tidigt 1800-tal), 

 ha fått ökad förståelse av händelseförloppet vid några viktiga brytpunkter i 
kyrkohistorien, 

 ha fått en fördjupad förståelse av samspelet mellan olika viktiga faktorer, 
o konfessionell bakgrund – bibeltolkning – politiska, sociala och 

kulturella sammanhang, 

 ha fått en fördjupad kunskap i vissa historiska metodfrågor, samt 

 kunna redogöra för viktiga element i kristnandeprocessen i olika kulturer 
(särskilt romarriket och Norden). 

Färdighet och förmåga 

Studenten skall efter avslutad kurs 

  kunna visa på samband mellan sociala och kulturella faktorer och kristnandet 
av Romarriket och Nordeuropa, 

 visa förmåga att relatera givna teoretiska modeller till och tillämpa källkritiska 
metoder på olika slags historiskt material, 

 på ett självständigt sätt kunna analysera viktiga kyrkohistoriska texter och 
sätta in dem i deras sammanhang, samt 
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 visa förmåga att självständigt föra historiska resonemang kring avgörande 
epoker i kyrkohistorien. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Studenten skall efter avslutad kurs 

 visa förmåga att kritiskt diskutera och värdera olika framställningar av 
företeelser i kristendomens historia, 

 visa förmåga att sakligt bedöma historiskt material utifrån dess egna 
förutsättningar och dess historiska kontext, samt 

 visa förståelse för skilda epokers och traditioners egenart och deras betydelse 
för nutiden. 

6. Litteratur 

Noll, Mark. Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity. 2:a uppl. 
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Stark, Rodney. The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History. Princeton: 
Princeton UP, 1995. (i urval, 150 s.) 
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För seminarierna läses 
Ellison, Robert H. ”How Do You Build a Discipline from Ground Up?” 

http://mds.marshall.edu/english_faculty/18/ 
Hägglund, Bengt. ”Strukturbegreppet i traditionsforskning”, i Bengt Hägglund,  

Sanningens regel. Skellefteå: Artos, 2003. 

Imberg, Rune. ”Fast mark eller textmässigt gungfly? Några synpunkter på Bo Giertz’ 
tidiga författarskap, särskilt översättningar av Stengrunden”. S. 166-181 
i Kyrkohistorisk årsskrift 2012. 

Nygren, Anders. ”Det självklaras roll i historien.” S. 1–12 i Kungliga Humanistiska 
Vetenskapssamfundets i Lund Årsberättelse 1943–44. 

 
Källtexter 
Eusebius. Kyrkohistoria. Övers. och kommentar av O. Andrén. Skellefteå: Artos, 1995 

eller senare. 
Rimbert. Boken om Ansgar. Stockholm: Proprius, 1986. 

7. Examination 

Kursen examineras dels genom ett paper (25 %) och seminariediskussioner (25 %), 
dels genom en avslutande salstentamen (50 %). 

8. Betyg 

På kursen ges graderade betyg enligt Församlingsfakultetens ordinarie betygsskala. 

9. Kursutvärdering 

Kursutvärdering sker i enlighet med studiehandbokens instruktioner. 



Församlingsfakulteten 

Kursplan KH 21 4(4) 2016-02-24 

10. Övrigt 

-  


