Johannelunds teologiska högskola
Kurskod

SH 452

Kursbenämning, svenska

Liv och tro i EFS

Kursbenämning, engelska

Life and Faith in Swedish Evangelical Mission

Kursens högskolepoäng (hp)

7,5

Ämnesområde

Systematisk teologi eller historisk praktisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs, även fristående kurs, kan läsas som litteraturkurs.

Kursens nivå

Avancerad nivå (A1N)

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter minst 120 hp på kandidatnivå, varav minst 15 hp i
systematisk teologi samt 15 hp i historik praktisk telogi.

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion i EFS historia, ideologi och
teologi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågeställningar EFS arbetar
med idag.
Studenten förväntas visa förmåga att:
 beskriva och kritiskat reflektera över EFS framväxt, historia
och nutid;
 beskriva och kritiskat reflektera över EFS teologiska och
ideologiska arv.
a) EFS historia
b) EFS teologi och ideologi
c) Egen reflektion över EFS

Förväntade studieresultat

Moment

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturkurs med introduktionsföreläsningar och examinerande
slutseminarier. Den kan även undantagsvis ges som renodlad
litteraturkurs efter överenskommelse med examinator.

Litteratur, övriga läromedel

a) Kyrkohistorisk del
I detta tecken: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1856-2006.
Uppsala: EFS Läser, 2006, (ca 100 s).
Larspers, Torbjörn: Konfessionalitet och medbestämmande, Uppsala:
ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS 2012, (ca 260 s).
Det stora uppdraget (red Lundström, Klas och Eriksson, LarsOlov),
Uppsala: EFS läser 2016 (ca 500 s)
b) Teologisk-ideologisk del
Dopet – en Guds gåva, EFS-förlaget 1975 (ca 60 sidor)
Grindal, Gracia, ”Lina Sandell (1832-1903), Young Preacher of
Grace” i Preaching from Home: The Stories of Seven Lutheran
Women Hymn Writers, Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans
Publishing Co. 2011 ( s 163 – 214, varav s 169-200 läses).
I Guds hjärta, EFS-förlaget 1992 (finns även i nyutgåva i 7 band,
utgiven av BV:s förlag) (i urval: ca 250 s)
Lindberg Bo: Korset och kronan. Tradition och förnyelse i en
väckelserörelse. EFS-förlaget 1990 (ca 100 s)
Nordlander, Agne: ”Luthersk teologi på Johannelund – vad är det
1987?” i Hellström, Ivan, Johannelund 125 år, EFS-förlaget 1987,
s 265-277. (13 sidor – tillgänglig via Moodle)
Nygren, Tomas: Tillbaka till friheten – att tänka lutherskt idag,
Uppsala: EFS Bubbäraren 2017 (ca 120 s)
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Riktlinjer för EFS arbete (ca 40 sidor – kan laddas ner från
www.efs.nu läggs även tillgänglig via Moodle)
Sjöberg, Anders: Uppdraget (ca 50 sidor – kan beställas från EFS
kansli)
Sjöberg Anders: Utmaningen (ca 10 sidor – tillgänglig via Moodle)
Aktuella artiklar kan tillkomma

Betygsgrader
Betygskriterier

Totalt: ca 1 500 s
Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)
För betyget godkänd krävs att den studerande:
 kan redogöra för relevanta faktakunskaper som även relateras till
sina sammanhang
 uppvisar god insikt i och egen reflektion kring EFS historia och
teologi.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande:
 visar förmåga att föra relevanta självständiga och kristiska
diskussioner i dialog med kursens litteratur
 visar förmåga att i dialog med kursmaterialet ge konstruktiva
underbyggda hypotetiska förslag på hur EFS skulle kunna
utveckla sin teologi och sitt arbete
För att betyget väl godkänd ska vara möjligt att erhålla behöver
examinerande uppgifter vara inlämnade inom överenskommen tid.

Examination

Hemskrivning, samt en muntlig presentation när kursen ges på
Campus.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information

Vid underkänt resultat tillämpas kompletteringar och/eller
tentamensskrivningar. För tentamensskrivningar begränsas antalet
tentamenstillfällen till maximalt fem. Genomgången kurs kan
examineras upp till fem år efter att den påbörjats. Därefter krävs att
kursen tas på nytt för att examineras. Kompletteringar för att höja
betyget till väl godkänt tillämpas ej. När kursen tas på helt på distans
kan ytterligare examinerande moment jämfört med campuskurs ingå.

Kursplanen fastställd

Kursen kan även ges på grundnivå (G1F) och har då beteckningen SH
251
2011-06-16

Planen gäller från

Ht 2018
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