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Omvärderad reformationstid (7,5 hp) 
The Reformations revisited (7,5 ECTS) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (kyrkohistoria) 
Kurskod: 0171 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att A-kursen, Introduktion i filosofi och teologi 
(30 hp), är fullgjord. Det är en fördel om även kurserna Kyrkans historia I–II (15 hp) har fullgjorts. 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna redogöra för: 
 
huvuddragen i reformationerna under 1500-talet och hur nutida forskning resonerar kring 
denna komplexa transformationsperiod i europeisk historia. 
 
De studerande ska kunna koppla samman "den stora scenen" med den "lilla" och kunna 
beskriva likheter och skillnader mellan Syd- och Nordeuropa.  
 
De studerande förväntas efter genomgången kurs visa god förmåga att kunna argumentera 
kring de vanligare historiska positionerna och de viktigaste moderna forskningsrönen. 
 
 
Innehåll 
Kursen ger en översikt över vad som skedde under reformationerna. En poäng är att tala om 
dessa i plural (vi stiftar bekantskap med det "lutherska partiet", men också kalvinister och 
olika katolska röster gör sig hörda. Vi bekantar oss med några ledande nutida forskare och tar 
del av också några källtexter. Fokus ligger på Nordeuropa, men även exempel rån Sydeuropa 
ges. Reformatörer, påvar, humanister och gammaltroende passerar revy. De komplexa banden 
mellan politik, ekonomi och religion berörs.  
 
Undervisning och examination 
Undervisning och examination på halvdistans 
 
Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med 
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår. Undervisning ges i form av föreläsningar och 
diskussionsseminarier på nätet. Examinationen sker genom en hemtentamen på kursens litteratur 
och ett PM (ämnet väljs i samråd med läraren). Fortlöpande aktivt deltagande i 
diskussionerna/seminarierna under kursens lopp är ett krav för deltagarna. 
 



 
 
Litteratur 
Eamon DUFFY, The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England 1400-1580 

(Andra upplagan, 2005). 
Johnny HAGBERG red., Magnus Haraldsson och hans samtid. Skara Stiftshistoriska 
sällskaps serie: 47. (2009) 
Magnus NYMAN, Förlorarenas historia: Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till 
drottning Kristina (Andra uppl. 2002) 
Elisabeth WALSINGHAM, The Reformation of the Landscape: Religion, Identity and 
Memory in Early Modern Britain and Ireland (2012). 
 
Därutöver tillkommer några kortare stenciler. 
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