
 Kursplan 
 
 
Ökenfäderna (7,5 hp) 
The Desert Fathers (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi, historisk teologi, systematisk teologi) 
Kurskod: 0313 
 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogram i teologi 
förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) är fullgjord. Som 
programkurs i teologi bör därutöver även kurserna Introduktion till Gamla testamentet (7,5 hp) och 
Introduktion till Nya testamentet (7,5 hp) samt Kyrkans historia I (7,5 hp) vara fullgjorda. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna 

• Redogöra för teologi och praxis hos ökenfäderna i syrisk och egyptisk tradition. 
• Diskutera framväxten av kristen monasticism i relation till den historiska kontexten inom 

och utanför kyrkan. 
• Redogöra för olika teologiska perspektiv på asketism, kropp och natur. 
• Kritiskt reflektera över den religiösa erfarenhetens roll i utformandet av dogmatik. 

 
 
Innehåll 
Kursen introducerar den tidigaste monastiska rörelsen i Egypten, Palestina och Syrien, från tidigt 
300-tal fram till 500-talet. Ökenfädernas betoning på asketiskt leverne, bön, lärjungaskap och andlig 
vägledning analyseras i sin senantika kontext. Kursen kommer även att diskutera den tidiga 
monasticismens kulturella och religiösa verkningshistoria. Primärmaterialet består av 
biografier, apophthegmata patrum, och syriskt material. 
 
 
Undervisning och examination 
Undervisningen består av syntetiska presentationer, gemensam textanalys och diskussion. 
 
Examinationen består av två element: (a) instuderingsfrågor och (b) en längre avslutande uppsats. 
Instuderingsfrågorna är skriftliga uppgifter som skall besvaras med omkring en sida och lämna in 
efter varje undervisningstillfälle. Instuderingsfrågorna ges endast betyget godkänt eller icke 



godkänt. Uppsatsen ska vara på 4000 ord +/- 10% (alltså 10–12 sidor, 1,5 radavstånd). 
Instuderingsfrågorna måste vara godkända för att uppsatsen ska bedömas. 
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Material för diskussion/uppgifter: 
 
Brown, Peter. “Wealth, Work and the Holy Poor: Early Christian Monasticism between Syria and 

Egypt”. Irish Theological Quarterly 2016, Vol. 81(3) 233–245. 
 
Brown, Peter. “The Rise and Function of the Holy Man in Late Antiquity”. Journal of Roman 
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Studerande som inte läst kurserna som anges i ”Förkunskapskrav” (se ovan) inhämtar följande 
arbete översiktligt: 
 
Ramsey, Boniface. Beginning to Read the Fathers. Revised edn (New York: Paulist Press 

International 2012), 308 s. 
 
 
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.  
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