
 

  

 

 

  

 Kursplan 
 

 

Tro och liv i den tidiga kyrkan – Patristik III 

(7,5 hp) 
Faith and Life in the Early Church – Patristics III  (7.5 ECTS) 
 

Nivå: Grundläggande nivå 

Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi/systematisk teologi/historisk teologi) 

Kurskod: 0201 

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs inom ramen för 

utbildningsprogrammet för kandidatexamen i teologi eller kandidatexamen med teologi som 

huvudområde förutsätter kursen att minst hälften av programmets filosofikurser (15 hp) samt 

kursen Introduktion i kristen teologi (7,5 hp) är fullgjorda. För att kursen ska kunna räknas 

som kurs i exegetisk teologi fordras normalt även att kurserna Bibeln i historia och nutid I–II 

(15 hp) är fullgjorda. Det är en fördel om kursen Utvecklingslinjer i tidig kristendom – 

Patristik I (7,5 hp) har inhämtats. 

 

Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna 

 redogöra för och diskutera väsentliga aspekter på olika författarskap, systematisk-

teologiska problem och/eller problem inom området spiritualitet/ kyrkoliv i den tidiga 

kristendomen, särskilt de som de studerande själva valt att specialstudera; 

 relatera de aktuella företeelserna till deras historiska och teologihistoriska sammanhang; 

 göra underbyggda tolkningar av fornkyrklig text; 

 relativt självständigt genomföra ett tematiskt studium av två problem eller fenomen 

i fornkyrkan och presentera resultatet i form av PM. 

 

Innehåll 
Kursens uppläggning bestäms av vilka delar och inslag i den tidiga kristendomen och dess 

utveckling kursdeltagarna vill fördjupa sig i. Varje studerande väljer i samråd med läraren 

dels ett betydande författarskap, dels antingen ett systematisk-teologiskt problem eller ett 

problem inom området spiritualitet eller kyrkoliv att specialstudera. Arbetet med dessa ämnen 

stöds och beledsagas av korta föreläsningar, analyser av tidigkristet text- och bildmaterial och 

diskussion kring uppgifterna. Resultatet av arbetet redovisas i form av två PM som i möjli-

gaste mån diskuteras vid seminarier. För studerande som inte läst Patristik I ersätts en av 

uppgifterna med inhämtande av översiktslitteratur. 

 

Undervisning och examination 
Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier. Undervisning ges på engelska om 

någon engelskspråkig studerande deltar i kursen. Examinationen utgörs av två skriftliga PM 

(vardera c:a 5–8 s.). PM:en diskuteras i möjligaste mån vid seminarium. De som inte tidigare 



läst Patristik I gör endast ett PM men tenterar i gengäld nedan nämnd litteratur under kursens 

inledande veckor, muntligt eller skriftligt. 

 

Litteratur 
Litteraturen väljs i samråd med läraren i anslutning till valda PM-uppgifter. 

 

Studerande som inte läst Patristik I inhämtar följande arbeten översiktligt: 

Bradshaw, Paul F., Early Christian Worship: A Basic Introduction to Ideas and Practice (London: 

SPCK 1996, 93 s.) 

Chadwick, Henry, The Early Church. Rev. edn (London: Penguin 1993, 320 s.) eller den 

svenska översättningen, Den tidiga kyrkans historia (Nora: Nya Doxa 1998, 303 s.) 

Kelly, John N. D., Early Christian Doctrines. Rev. edn (London: Blackwell 1985), urval  

c:a 200 s. enligt anvisningar vid kursstart 

 

Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”. 
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