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Innehåll och syfte

Skandinavien är djupt påverkat av det tänkande som växer fram i Europa under 1600- och 1700-talet. Detta
är också den miljö i vilken väckelse- och frikyrkorörelser formas och de kommer på många sätt att vara med
och påverka det framväxande samhället. Betydelsen av dessa rörelser har dock ofta kommit i skymundan i
allmän kyrko- och samtidshistoria. Denna kurs önskar därför ge en fördjupad kunskap om denna historia
och vad som kännetecknade dessa rörelsers liv och teologi. Kursen intresserar sig speciellt för hur dessa
rörelser relaterar till den framväxande moderniteten och upplysningstänkandet. Hur förhåller sig deras
teologi till de allmänna strömningar som dominerar i samtiden? Vilken roll spelade de i kampen för
religionsfrihet och kvinnors rättigheter? Vad betydde deras församlingsliv för framväxten av ett levande
civilsamhälle? Och vilka konsekvenser fick deras omfattande internationella missionsarbete? Kursen ger en
bred kunskap om denna historia genom att studera situationen i både Norge, Danmark och Sverige och den
ger därmed rikligt med material för fortsatta reflektioner kring kyrkans plats i dagens senmoderna
Skandinavien.
Kursen samläses med en parallell kurs i masterprogrammet i praktisk teologi vid Ansgars Teologiska
Högskola (MAL529).

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
• ha ingående kunskap om modernitetens framväxt och kunna redogöra för vilken roll detta spelar för de
framväxande väckelse- och frikyrkorörelserna.
• kunna redogöra för viktiga teologiska strömningar och frikyrkliga tänkare under denna period.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna identifiera och analysera de filosofiska villkoren för teologiskt arbete som formas under
moderniteten,
• kunna använda erkända historiska metoder för att analysera och värdera utvecklingen i kyrka och
samhälle under denna period,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna dra lärdomar från kursens historiska studier för att ge konstruktiva och innovativa bidrag till att
diskutera kyrkans nuvarande situation och uppgift.

Undervisning/arbetsformer

Kursen har tre koncentrerade undervisningsdagar i samverkan med den norska kursen som förbereds
genom litteraturläsning. Efter dessa dagar sker ett eget fördjupningsarbete. Kursen startar och avslutas med
lektioner via nätet.

Examination
•
•
•

Deltagande i undervisningsdagarna. (1hp)
Läsning av gemensam litteratur som förbereds genom två skriftliga rapporter. (4hp)
Ett avslutande skrivet arbete kring kursens tema. (5hp)

Betyg

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

Kursutveckling

Efter kursens slut genomför studenterna kursvärdering som sammanställs och kompletteras av kursansvarig
lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Kursen genomförs för första gången HT2021.
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