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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet
för kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att minst hälften av programmets
filosofikurser (15 hp) och kursen Introduktion i kristen teologi (7,5 hp) är fullgjorda. Det är en
fördel om även kurserna Kyrkans historia I–II (15 hp) har fullgjorts.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
 kunna översiktligt redogöra för och diskutera fenomenen pilgrimsvandringar och vallfärder
inom kristendomen i historia och nutid;
 kunna redogöra för de kristna vallfärdernas historia, visa viss förtrogenhet med
grundläggande teoretiska perspektiv och metodologiska redskap inom olika vetenskapsgrenar som har anledning att studera vallfärderna;
 visa förmåga att tolka och värdera historiska källor och fiktiva berättelser om pilgrimsvandringar och vallfärder.

Innehåll
Kursen utgör en allmän introduktion till kristna vallfärder som kulturellt och kyrkligt
fenomen. Huvudmomenten är: begreppet vallfärd, vallfärd i Bibeln, etapper i vallfärdernas
historia, välkända vallfärdsmål, berömda pilgrimer, pilgrimskultur, litteratur om vallfärder,
vallfärder i teologisk belysning och vallfärder i antropologisk belysning. Löpande
introduceras och diskuteras teoretiska perspektiv och metodologiska redskap som är
grundläggande inom antropologisk, historisk, kulturvetenskaplig, sociologisk och teologisk
forskning. Kursdeltagarna får aktivt öva och tillämpa förmågan att tolka och värdera såväl
historiska källor som fiktiva berättelser.

Undervisning och examination
Undervisningen består i föreläsningar, seminarier, filmvisning med diskussion och litteraturseminarier samt viss diskussion via kursportal på webben. Examinationen har formen av en
kortare PM-uppgift (3–4 A4-sidor) inlämnad under kursens lopp samt muntlig eller skriftlig
tentamen.
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