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Behörighet/förkunskaper

Kurser i teologi eller religionsvetenskap om minst 120 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng i Trosoch livsåskådningsvetenskap på fortsättningsnivå (grundnivå 2), eller motsvarande. Dessutom krävs
kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna beskriva kännetecknande drag för de villkor som präglar aktuell systematisk teologi i en global
kontext med speciell betoning på evangelikala och pentekostala strömningar, samt
• visa kunskap om olika perspektiv och metoder inom aktuell systematisk teologi med speciell betoning
på olika kontextuella teologier.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att även med begränsad information kritiskt analysera hur olika kontextuella positioner
formas i relation till sin egen religiösa kontext och i mötet med sekulära perspektiv och global
konsumtionsekonomi,
• visa förmåga att konstruktivt bidra till kunskapsutvecklingen inom den systematiska teologin med
speciellt fokus på evangelikal och pentekostal teologi i samtiden, samt
• visa ökad förmåga att presentera betydelsen av globala perspektiv för den egna kontexten i akademin,
samhälle och kyrka.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att värdera konsekvenserna av nyare globala teologiska strömningar för jämställdhet,
religionsfrihet och rättvisa.

Innehåll och syfte
Kristenheten har genomgått radikala förändringar de senaste hundra åren. Centrum befinner sig inte längre
i kyrkans traditionella centra i Europa utan i det globala syd. Den systematiska teologin står därmed inför
nya frågor när kristendomens växer i andra religiösa och kulturella miljöer samtidigt som olika delar i
kristenheten binds samman i likartade storstadsmiljöer präglade av global konsumtionsekonomin. I denna
förändring har evangelikala, karismatiska och inte minst pentekostala rörelser en central plats. I kursen ingår
en överblick över dessa strömningar i Afrika, Asien och Mellanöstern, vilka teologiska frågeställningar som
är centrala och vad man bör känna till när man formar teologi i relation till dessa sammanhang. Särskild
betoning ges åt den globala pentekostalismens många geografiska uttryck och vad som kännetecknar den
mycket inflytelserika så kallade framgångsteologiska strömningen. Kursens syftar fram till att ge redskap och
perspektiv för att bedriva teologisk reflektion som står i dialog med globala teologier.

Undervisning/arbetsformer

Kursen ger genom föreläsningar av internationella representanter för evangelikal och pentekostal teologi en
överblick av dessa strömningars kontextuella villkor och teologi. Analysen fördjupas genom
litteraturstudium och seminarier som bearbeta dessa teologier ur olika synvinklar. Därefter sker en
fördjupning i ett teologiskt ämnesområde som redovisas genom en individuellt skriven artikel som tränar
studenters förmåga att presentera forskning antingen inom akademi, samhälle eller kyrka.

Examination
•
•
•

Deltagande i föreläsningar med internationella teologer som förbereds genom textläsning och som följs
upp genom seminarier. (2hp)
Skrivna PM kring kursens gemensamma litteratur. (3hp)
En artikel kring eget vald forskningsfråga inom systematisk teologi. (5hp)

Betyg

Som betyg på varje delkurs används Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Kursutveckling
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren.

Övrigt: Externa föreläsare

Martin Accad, Associate Professor of Islamic Studies, Arab Baptist Theological Seminary, Libanon.
Allan Anderson, Professor emeritus The Centre for Pentecostal and Charismatic Studies vid universitetet i
Birmingham.
J. Kwabena Asamoah-Gyadu, Professor Trinity Theological Seminary, Ghana.
Wessly Lukose, lektor i missionsvetenskap och systematisk teologi vid Birmingham Christian College
(England) och Filadelfia Bible Collge (Rajasthan, Indien) och pastor i Transformation Church, Birmingham.

Litteratur
Dyrness, William A. & Oscar García-Johnson. 2015. Theology Without Boarders: An Introduction to Global
Conversations. Grand Rapids: Baker. (192 s)
Ott, Craig & Harold A. Netland, ed. 2006. Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World Christianity.
Grand Rapids: Baker Academic. (valda delar)
Salinas, J. Daniel, ed. 2017. Prosperity Theology and the Gospel: Good News or Bad News for the Poor? Peabody:
Hendrickson. (valda delar)
Artiklar (150 s)
Eget valt material för avslutande examinationsuppgift. (ca 300 s)

