
 
 

    
    

 

Kursplan 

Frikyrkans historia och teologi, 7,5 högskolepoäng 
The History and Theology of the Free Church, 7,5 ECTS-credits 

Kod KM253H Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Kyrko- och missionsstudier Fastställd 2023-01-23 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-23 

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

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• kunna redogöra för och jämföra grundläggande fakta kring de större svenska samfundens historia och 
teologi, 

• kunna beskriva och kontextualisera några avgörande händelser, personer och avgörande brytpunkter i 
den svenska frikyrkans historia, samt 

• kunna på ett mer djupgående och fullödigt sätt beskriva antingen Pingströrelsens (PR), Evangeliska 
frikyrkans (EFK) eller Svenska Alliansmissionens (SAM) historia, teologi och organisation. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att skriftligt redogöra för och diskutera en vald tematik i relation till historia och samtid, 
samt 

• visa förmåga att muntligt presentera eget arbete och konstruktivt analysera andras. 
 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att kritiskt analysera utmärkande drag inom frikyrkans historia och teologi i relation till 
olika samfund, andra traditioner och samhällets förändring, samt 

• visa förmåga att reflektera över frikyrkans roll i relation till både samtid och framtid. 

Innehåll och arbetsformer 
Kursens syfte är att söka förstå den svenska frikyrkans bakgrund, uppkomst, teologi, utveckling och 
kännetecken idag utifrån dess historiska arv, med hänsyn till både kontinuitet och förändring. Kursen 
behandlar följande områden: 1) Historisk kontext för den svenska frikyrkans tillkomst; 2) Karaktäristiska 
drag och fortsatta utveckling med några avgörande brytpunkter i de större frikyrkosamfunden i Sverige; 3) 
Biografiska profiler från frikyrkans historia; samt 4) Fördjupning i ett av de tre samfunden PR, EFK eller 
SAM. Introducerande och fördjupande föreläsningar och litteratur lägger en historisk och teologisk grund 
för seminariearbetet. Reflektion och bearbetning i historiskt och samtida perspektiv sker genom en 
biografisk profil och ett avslutande fördjupningsarbete. Material för arbetet hämtas från arkiv, tidskrifter 
och litteratur samt aktuella och historiska dokument från samfunden. Det väckelsehistoriska biblioteket 
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”Läsaren” samt IPS forskarrum kan här vara resurser. I kursen ingår ett möte med representanter för de 
olika samfundsledningarna, och i kursen ingår visning av filmen Frikyrkans historia. 

Examinationsformer 
*Litteraturseminarier (2 hp) 
PM: Beskrivning och analys av vald biografisk profil (2 hp) 
PM: Tematiskt fördjupningsarbete om valt samfund inklusive opponering på students arbete (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: 
 

• Kursen ges för första gången hösten 2023. 



 
 

    
    

 

Litteratur 

Frikyrkans historia och teologi, 7,5 högskolepoäng 
The History and Theology of the Free Church, 7,5 ECTS-credits 

Kod KM253H Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Kyrko- och missionsstudier Fastställd 2023-01-23 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-02-23 

 
Alvarsson, Jan-Åke (red.). 2014. Svenskt frikyrkolexikon. Stockholm: Atlantis, i urval, totalt ca. 150 s. 
Berntson, Martin, Nilsson, Bertil, Wejryd, Cecilia. 2012. Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria. 

Skellefteå: Artos, i urval, ca. 14 s. 
Bexell, Oloph. 2003. Sveriges kyrkohistoria 7: Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Stockholm: Verbum, i 

urval, totalt ca. 15 s. 
Jarlert, Anders. 2001. Sveriges kyrkohistoria 6: Romatikens och liberalismens tid. Stockholm: Verbum, i urval, 

totalt ca. 15 s. 
Lenhammar, Harry. 2000. Sveriges kyrkohistoria 5: Individualismens och upplysningenens tid. Stockholm: Verbum, 

i urval, totalt ca. 15 s. 
Lundström, Klas, Ahlstrand, Kajsa, Alvarsson, Jan-Åke, Janzon Göran (red.). 2021. Svensk mission och 

kyrkorna som växt fram. Skellefteå: Artos, i urval, totalt ca. 15 s. 
 
Lindé, Fredrik. 2022. Frikyrkans historia. Film. 
 
I samråd med kurslärare läses utdrag, motsvarande cirka 300 s ur minnes- och jubileumsböcker som 
presenterar samfundens historia, delar av avhandlingar och vetenskapliga artiklar som berör frikyrkan samt 
samfundens egna dokument och årsskrifter. 
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