
 
 

    
    

 

Kursplan 

Skandinavisk pentekostalism, 7,5 högskolepoäng 
Scandinavian Pentecostalism, 7,5 ECTS-credits 

Kod KM246L Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Kyrko- och missionsstudier Fastställd 2007-06-27 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi, inklusive KM102C/R Kyrkohistoria, eller motsvarande. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa ökad förmåga att definiera, beskriva och diskutera den skandinaviska pentekostalismens 
spirutalitets karaktäristik, 

• visa ökad förmåga att beskriva och diskutera skandinavisk pentekostalisms utveckling i ljuset av viktiga 
personer och händelser, samt 

• visa ökad förmåga att analysera den skandinaviska pentekostalismen i internationell jämförelse. 
 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att identifiera och diskutera olika dimensioner av en religiös rörelses spiritualitet, samt 

• visa förmåga att identifiera och diskutera lokala uttryck av och eventuella spänningar till en samlad  
tradition som den skandinaviska pentekostalismen. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa ökad förmåga att diskutera en religiös rörelses, i detta fall specifikt den skandinaviska 
pentekostalismens, identitet och uttryck i ljuset av aktuell kontext, samt 

• visa ökad förståelse för hur en religiös rörelse, i detta fall specifikt den skandinaviska 
pentekostalismens, utvecklas och förändras och vilka spänningar detta kan innebära för den religiösa 
identiteten. 

Innehåll och arbetsformer 
All tro är kontextuell men pentekostalismen sägs ha en förmåga att bli inhemsk vart den än kommer. Hur 
är det då med skandinavisk pentekostalism? Finns det några specifika egenskaper? Om så är fallet, var 
kommer dessa ifrån? Syftet med kursen är att studera den skandinaviska pentekostalismens specifika 
egenskaper, definiera och studera teologiska influenser, drivkrafter och nyckelpersoner inom skandinavisk 
pentekostalism, samt att träna studenten att analysera skandinavisk pentekostalism i internationellt 
perspektiv. Studiet är både historiskt och samtida. Kursarbetet bygger på en kombination av litteratur, 
studentens egen reflektion samt analys av en lokal pentekostal kontext. Genom litteraturläsning läggs en 
teoretisk, historisk och teologisk grund. I förekommande fall kan seminarier användas för att diskutera och 
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problematisera spiritualiteten. I fältstudiet sätts den skandinaviska pentekostalismen in i ett konkret 
sammanhang. I en slutrapport beskrivs och diskuteras spiritualitetens grund, dess lokala uttryck samt den 
skandinaviska pentekostalismens framtidsutsikter. 

Examinationsformer 
*Muntlig tentamen (1 hp)  
PM: Bokrecension på valda böcker (3 hp)  
PM: Fältstudium (3,5 hp) 
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Kursmål har omformulerats, samt examinationsformer tydliggjorts.



 
 

    
    

 

Litteratur 

Skandinavisk pentekostalism, 7,5 högskolepoäng 
Scandinavian Pentecostalism, 7,5 ECTS-credits 

Kod KM246L Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Kyrko- och missionsstudier Fastställd 2007-06-27 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-24 

 

En av följande huvudböcker 
Alvarsson, Jan-Åke (red.). 2021. Pentekostalismen i Sverige på 2020-talet. Skellefteå: Artos Norma. ISBN: 

9789177771876. 
Josefsson, Ulrik. 2005. Liv och över nog. Skellefteå: Artos. ISBN 91-7580-302-X (Boken kan tillgängliggöras 

digitalt). 
 

En av följande böcker  
Dayton, Donald. 2000. Theological Roots of Pentecostalism. Peabody: Hendrickson. ISBN 0-943575-79-6 
Hollenweger, Walter. 1997. Pentecostalism. Peabody: Hendrickson. ISBN 0-943575-36-2 
Macchia, Frank. 2006. Baptized in the Spirit. Grand Rapids: Zondervan. ISBN 978-0-310-25236-8 
Yong, Amos. 2005. The Spirit Poured Out on All Flesh. Baker Academic. ISBN 978-0801027703 
 
Övrig litteratur väljs i samråd med kursansvarig. 
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