Vill du fördjupa dig i kurser om karismatisk teologi?
De på församlingsnivå mest expansiva och framgångsrika formerna för kristen tro i världen idag
utgörs av olika typer av karismatisk kristendom. Den karismatiska kristendomen finns idag, förutom i
nya kyrkor och samfund, även som livskraftiga rörelser inom de allra flesta historiska kyrkorna. Bara
detta är fullgoda skäl att fördjupa sig i kurser om karismatisk kristendom och teologi. Dessutom finns
en rad intressanta övergripande frågor som kan ställas:
Hur ser den karismatiska kristendomsformens historia ut? Vilka typer av teologier om Andens person
och verk kan vi finna i Nya testamentet? Vilka är de viktigaste utformningarna av karismatisk teologi?
Vilka styrkor och svagheter har olika varianter av karismatisk teologi?
Det är exempel på frågor som du kan bearbeta och söka svar på genom att läsa Johannelunds
teologiska högskolas kurspaket (30 hp) om karismatisk rörelse och teologi. Kurserna som ingår är:
1) HK 302 Pentekostal kyrkohistoria (7,5 hp historisk praktisk teologi)
(finns även som kurs omfattande 15 hp: HK 303)
2) EN 262 Tema i nytestamentlig teologi: Den helige Ande (7,5 hp exegetisk teologi)
3) SD 358 Karismatisk teologi (7,5 hp systematisk teologi)
4) ST 201/HP 201/ET 203 Uppsats om karismatisk kristendom/teologi med valfri inriktning
(7,5 hp historisk praktisk teologi eller exegetisk teologi eller systematisk teologi)
Kurserna 1)-3) ges som litteraturkurser med en för alla kurserna gemensam introduktionsdag. Om
tillräckligt många (> 5) läser kurserna kommer även ett slutseminarium att anordnas. Eftersom det
endast är en gemensam samling när kurserna startar och eventuellt en samling i slutet av perioden
fungerar upplägget utmärkt för distansstuderande.
Kurs 4) är en uppsatskurs som innehåller introduktionsföreläsningar, några metodseminarier samt ett
avslutande uppsatsseminarium. Även denna kurs med sina 3-4 campusträffar är möjlig att läsa som
distanskurs.
Närmare beskrivning av de olika ingående kurserna finner du i Johannelunds kurskatalog på
www.johannelund.nu
Givetvis finns möjlighet att endast läsa en eller ett par av kurserna i detta kurspaket. Kurserna och
kurspaketet kan läsas i helfart eller halvfart.
För att vara behörig att läsa kurserna behöver du ha minst ett års teologiska eller
religionsvetenskapliga studier på högskolenivå.
Anmälan till kurserna sker via Johannelunds webb.
Frågor? Kontakta studierektor Åsa Granath asa.granath@johannelund.nu, tel 018-16 99 07

Varmt välkommen till
Johannelunds teologiska högskola
Uppsala

Kurskod
Kursnamn
Course Title

EN 262
Tema i nytestamentlig teologi: Den helige Ande
The Holy Spirit in the New Testament

Kursens poäng
Inriktning
Kurskategori
Kursens nivå
Förkunskapskrav
Syfte

7,5 hp
Exegetisk teologi
Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs.
Grundnivå, fortsättningskurs (G1F)
Religionsvetenskap A, Introduktion till Nya testamentet (EN 201) el motsv.
Kursen syftar till att ge detaljerad kunskap om Den helige Ande både vad gäller den
historiska och litterära utvecklingen, den teologiska framställningen och konkreta
uttryck i Nya testamentet.
Efter avslutade kurs förväntas den studerande kunna:
• förklara och problematisera förståelsen av Den helige Ande i Nya testamentet
utifrån religionshistoriska, litterära och teologiska perspektiv
• värdera olika tolkningsalternativ inom aktuell forskning
a) Den helige Ande i religionshistoriskt perspektiv
b) Den helige Ande i Nya testamentet
c) Den helige Ande i bibelteologiskt perspektiv
Seminarier och handledning. Kan även läses som självständig läskurs.

Förväntade
studieresultat

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Betygsgrader
Betygskriterier

Examination
Utvärdering
Särskild information
Kursplanen fastställd
Planen gäller från

Levison, John R. ”Early Christian Literature.” Filled with the Spirit, s. 225-425.
Eerdmans, 2009. (200 s.)
• Schreiner, Thomas R. “The Holy Spirit.” New Testament Theology: Magnifying
God in Christ, 431–506. Baker Academic, 2008. (75 s.)
• Thiselton, Anthony C. ”The Holy Spirit in Biblical Teaching.” The Holy Spirit: In
Biblical Teaching, through the Centuries, and Today, 3-163. Eerdmans, 2013.
(160 s.)
• Turner, Max. The Holy Spirit and Spiritual Gifts: In the New Testament Church
and Today. Rev. uppl. Baker Academic, 1997. (kap 1-10, 12-16, 250 s.)
• Warrington, Keith. The Message of the Holy Spirit. Bible Speaks Today.
InterVarsity, 2009. (250 s.)
• 200 sidor som väljs i samråd med examinatorn, t ex, ur följande titlar:
Carson, Donald A. Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians
12-14. Baker, 1996. (200 s.)
Fee, Gordon D. God’s Empowering Presence: The Holy Spirit in the Letters of Paul.
Baker Academic, 2009. (900 s.)
Hawthorne, Gerald F. The Presence and the Power: The Significance of the Holy
Spirit in the Life and Ministry of Jesus. Word, 1991. (275 s.)
Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)
För betyget godkänd krävs att den studerande kan
• redovisa för problematiken med studiet av Den helige Anden;
• förklara enskilda texter i ljuset av hela NT med hjälp av aktuell forskning;
• jämföra och värdera olika tolkningar;
• artikulera en självständig förståelse.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas:
• att integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla strukturer;
• att kritiskt kunna tolka texter i förhållande till aktuell forskning;
• att arbeta självständigt med metodologisk och hermeneutisk medvetenhet.
Examination sker genom muntlig tentamen och/eller hemskrivning.
Kursen utvärderas skriftligt och anonymt.
Komplettering tillämpas vid underkända uppgifter. Vid komplettering kan betyget
högst bli godkänt.
2014-04-09
2014-07-01
•

Kurskod

HK 302

Kursbenämning,
svenska

Kyrkohistoria – litteraturkurs (Pentekostal kyrkohistoria)

Kursbenämning,
engelska

Independent literature study on Church History

Kursens
högskolepoäng
Inriktning

7,5 hp

Kurskategori

Valbar programkurs. Kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A 30 hp.

Syfte

Kursen är en fördjupningskurs i vald epok, region, tradition eller genderhistoria inom ämnet kyrkohistoria
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
• identifiera och förklara viktiga utvecklingslinjer inom pentekostalkarismatisk kyrkohistoria
• kommentera några centrala forskningsfrågor

Förväntade
studieresultat

Historisk-praktisk teologi

Moment

1. Fördjupning i en vald tradition
2. Studium av kyrkliga dokument (i förekommande fall)

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Litteraturstudium - kan läsas som distanskurs.

Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att studenten visar relevanta faktakunskaper och
en grundläggande förståelse av kyrkohistoriska utvecklingslinjer.

Anderson, Allan: An Introduction to Pentecostalism. Cambridge 2004 (286 sid.)
Engholm, Henrik: William J Seymour och väckelsen på Azusa Street. Keryx 2010.
eller Robeck, Cecil, Azusa Street: Mission and revival, the birth of the global
Pentecostal Movement, Nelson 2006 (300 sid.)
Corten, André & Ruth Marshall-Fratani (eds.): Between Babel and Pentecost.
Pentecostalism in Africa and Latin-America. Indiana Univ. Press 2001.(307 sid.)
Synan, Vinson, The Holiness-Pentecostal Tradition. Eerdmans 19972. (300 sid.)
eller Martin, David, Pentecostalism: the World their Parish. Wiley-Blackwell
2001(190 sid.)

För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten visar en förmåga att
teoretiskt analysera och värdera olika kyrkohistoriska processer samt en
förståelse för nutida forskningsfrågor inom respektive tema.
Examination

Bokrapporter som omfattar ca 2 sidor per bok. Dessutom genomförs en
muntlig examination.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller
förkunskapskraven.
Kursplanen
fastställd
Planen gäller från

2008-06-16, reviderad 2011-06-16, 2012-05-03, 2013-01-23.
Vt 2011

Senast uppdaterad: 2013-11-25/KL

Johannelunds teologiska högskola
Kurskod

SD 358

Kursbenämning, svenska

Karismatisk teologi

Kursbenämning, engelska

Charismatic Theology

Kursens högskolepoäng (hp)

7,5

Ämnesområde

Systematisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs. Kan även läsas som fristående kurs

Kursens nivå

Grundnivå (G2F)

Förkunskapskrav

60 hp på grundnivå.

Syfte

Kursen vill ge kunskaper i pentekostal-karismatisk teologi och den
pneumatologiska debatt som förs i anslutning till denna, samt ge
möjlighet till kritisk reflektektion över olika utmaningar och träna
förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden.

Förväntade studieresultat

Studenten förväntas kunna:
• beskriva och kritiskt värdera framställningen i kurslitteraturen;
• återge och självständigt sammanfatta viktiga
diskussionspunkter i nutida karismatisk teologi;
• självständigt göra teologisk analys av karismatisk/pentekostal
primärlitteratur;
• kunna argumentera för egna ställningstaganden i dialog med
kurslitteraturen.

Moment

a) Den globala pentekostala-karismatiska spiritualitetens
teologiska utmaningar idag.
b) Anden i dogmhistorien.
c) Nytestamentlig och nutida teologi om andeuppfyllelse,
andedop och andliga gåvor.
d) Profetia och helande i Nya Testamentet och i karismatisk
rörelse idag.
Litteraturkurs. Om minst 5 studenter läser kursen samtidigt kan
föreläsningar och litteraturseminarium anordnas.

Undervisnings- och arbetsformer
Litteratur, övriga läromedel

Betygsgrader
Betygskriterier

Jenkins, Philip, The Next Christendom: The Coming of Global
Christianity,Oxford: Oxford University Press Inc 2011, s 1-78. (78
s)
Kärkkäinen, Veli-Matti, Pneumatology: The Holy Spirit in
Ecumenical, International, and Contextual Perspective, Michigan:
Baker Academic 2002. (177 s)
Kärkkäinen, Veli-Matti,The Spirit in the world: Emerging Pentecostal
Theologies in Global Contexts, Michigan: Eerdmans 2009. (247 s)
Thiselton, Anthony C., “The Holy Spirit — In Biblical Teaching,
through the Centuries, and Today”, 2013, s 163-500 (337 s)
Turner, Max, The Holy Spirit and Spiritual Gifts: In the New
Testament Church and Today, Michigan: Baker Academic 1997, s
133-176. 179-347 (157 s)
Pentekostal/karismatisk primärlitteratur – väljs i samråd med
examinator.
Ytterligare litteratur kan tillkomma efter överenskommelse med
examinator.
Totalt ca 1100 sidor.
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)
För betyget godkänd krävs att:
• relevanta faktakunskaper om karismatisk teologi uppvisas;

•

•

förmåga visas till kritiskt urskiljande av olika positioner och
de olika sätt att argumentera som ligger till grund för dessa i
nutida karismatisk teologi.
kritiskt och självständigt värdera olika varianter av nutida
karismatisk teologi;

För betyget väl godkänd krävs dessutom att god förmåga visas att:
• ge konstruktiva förslag till hur olika positioner kan förbättras
ur ett systematiskt teologiskt perspektiv.
• utifrån kurslitteraturen kunna föra olika positioner i nutida
karismatisk teologi i kritisk dialog med varandra, samt i
dialogen även självständigt ta ställning;
• utifrån kurslitteraturen kunna dra egna underbyggda och
relevanta slutsatser om nutida karismatisk debatt.
Examination

Hemskrivning

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt eller muntligt.

Särskild information

Vid betyget underkänd tillämpas kompletteringsuppgifter. Vid
komplettering kan betyget högst bli godkänd. Antalet

kompletteringstillfällen begränsas till högst 5.
Kursplanen fastställd

2014-04-14

Planen gäller från

2014-06-01

Kurskod

ST 201

Kursbenämning, svenska

Uppsats

Kursbenämning, engelska

Independent Essay

Kursens högskolepoäng (hp)

7,5

Inriktning

Systematisk teologi

Kurskategori

Obligatorisk programkurs, kan även ges som fristående kurs

Kursens nivå

Grundnivå, fortsättningskurs (G1E)

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i systematisk teologi: Kursen förutsätter minst
betyget Godkänd på Religionsvetenskap A 30 hp samt Systematisk
teologi 22,5 poäng eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att individuellt framställa och offentligt försvara en
vetenskaplig uppsats samt opponera på en annan sådan uppsats.

Förväntade studieresultat

Studenten förväntas
förstå vikten av att formulera ett problem/en frågeställning
som grund för en vetenskaplig uppsats samt vikten av att hålla
sig inom detta problemområde under uppsatsens gång
• göra relevanta litteratursökningar för det valda
problemområdet
• göra en disposition för en uppsats inom det valda
problemområdet
• behärska konsten att använda ett relevant notsystem
• förstå skillnaden mellan objektsspråk och analysspråk, samt
själv kunna använda det senare i det egna skrivandet
• formulera analysfrågor till det egna materialet
• självständigt sammanfatta det egna arbetet
• försvara det egna arbetet vid ett uppsatsseminarium
• träna sig i att utföra en konstruktiv opposition på en
medstudents arbete
• aktivt delta i de uppsatsseminarier som ges inom ramen för
kursen
A. Introduktion med metodgenomgång
B. Litteratursökning och uppsatsskrivande.
C. Framläggande av samt opposition på uppsats.
Föreläsningar, individuell handledning och seminarier.
•

Moment
Undervisnings- och arbetsformer
Litteratur, övriga läromedel

Betygsgrader
Betygskriterier

Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur
2003.
Schött, Kristina, Studentens skrivhandbok, Stockholm: Liber 1998.
Annan litteratur väljs i samråd med läraren utifrån val av
uppsatsämne.
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Uppsatsen ska bedömas genom att tillämpa följande. För betyget
GODKÄND krävs att uppsatsen uppfyller minimikraven enligt
nedanstående kriterier. För betyget VÄL GODKÄND måste uppsatsen
på ett mycket bra eller utmärkt sätt uppfylla kriterierna
Kriterier
1. Syfte, Metod & frågeställningar. Hur väl har dessa formulerats
och genomförts?
2. Forskningsrelevans. Hur relevanta har litteraturen och annat ev.
forskningsresultat varit till syftet?
3. Innehåll. Är hela uppsatsens innehåll intressant, riktigt och relevant
till uppsatsens syfte?

Examination

Utvärdering

4. Analys och syntes. Visar uppsatsen bevis på både analytiska och
syntetiska förmågor?
5. Ton. Har studenten varit positivt inställd till dialog med andra
perspektiv än sitt eget?
6. Värdering. Finns det vägning av för- och nackdelar av olika
lösningar och dras det slutsatser?
7. Uppläggning. Hur väl har uppsatsens olika delar relaterats till
varandra?
8. Språk och stil. Följer uppsatsen en lämplig stil och har den ett bra
språk?
9. Seminarier. Hur väl försvara studenten sin uppsats och hur bra
opponent är den i relation till ovan ställde kriterier?
Examinationen sker genom framläggande och försvarande av en
uppsats omfattande 12 - 25 sidor (22 000 - 45 000 tecken) i samband
med seminarieövning. Varje student skall dessutom opponera på en
uppsats skriven av en annan student.
Kurser utvärderas skriftligt.

Särskild information

Vid underkänt resultat kan den studerande komplettera sin uppsats
men inte erhålla betyget Väl godkänd.

Kursplanen fastställd

2007-07-01

Planen gäller från

Ht 2007

