
Högre seminariet i Kyrkovetenskap HT 2018 
(version 2018-10-21) 

 

Mötestid måndagar 15.15-16.45, då inget annat anges träffas vi i sal 22-0025 (bottenplanet i nya 

huset). Beställ material från ninna.edgardh@teol.uu.se. 

Enligt fakultetsnämndens uppdrag genomförs två samseminarier under hösten med högre seminariet 

i systematisk teologi och fyra seminarier i serien Empirisk teologi med didaktik – ett möjligt 

forskningsområde? 

 

Datum o lokal 
Vanligen 
måndag 
15.15-16.45  

Aktivitet Postseminarium 

3/9 

sal 22-0025 

Konstituerande seminarium 
Vi planerar höstens schema och bekantar oss med en ny 

publikation, som vi tidigare sett delar av i manusform, 

nämligen Jonas Ideström och Gunilla Löf-Edberg (red.) 

Att öppna ett slutet rum. Själavård och ecklesiologi. 

Verbum, 2018. Ta gärna med egna publikationer från 

året som gått! 

Jonas Ideström 

10/9 

sal 22-0025 

Empiri, teologi och didaktik 

(i serien Empirisk teologi med didaktik – ett möjligt 

forskningsområde?) 

Diskussion utifrån Natalie Wigg-Stevensons bok 

Ethnographic Theology. An Inquiry into the Production of 

Theological Knowledge. 

https://www.adlibris.com/se/bok/ethnographic-

theology-9781349482610 eller som e-bok från 

Universitetsbiblioteket 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?

docID=1809217 

Katarina 
Westerlund 

17/9 

Sal 2-K1028 

 

 

Bokrelease What really matters. Scandinavian 
Perspectives on Ecclesiology and Ethnography 
Jonas Ideström & Tone Stangeland Kaufman (eds), 
Pickwick 2018. Offentligt seminarium i samverkan med 
Svenska kyrkans forskningsenhet. 

Förfriskningar  

24/9 

2-K1028 

Samseminarium med systematisk teologi 

Ninna Edgardh presenterar avsnitt ur sin kommande bok  

Vem bryr sig? Diakonin och omsorgens kris.  

 

1/10 

sal 22-0025 

Kyrkovetenskapen i framtiden 

Ett seminarium särskilt för dig som varit med i det 

kyrkovetenskapliga seminariet en tid och funderar på hur 

Ninna Edgardh 

mailto:ninna.edgardh@teol.uu.se
https://www.adlibris.com/se/bok/ethnographic-theology-9781349482610
https://www.adlibris.com/se/bok/ethnographic-theology-9781349482610
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1809217
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1809217


din egen forskningsinriktning och de perspektiv och 

inriktningar vi utvecklat tillsamman kan tas tillvara i de 

förändringsprocesser som pågår. 

8/10 

Sal 2-0022 

 

”Religious literacy” - ett användbart begrepp i vår 

forskning? (i serien Empirisk teologi med didaktik – ett 

möjligt forskningsområde?) 

Korta och profilerade inledningar av den systematiska 

teologen Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkans 

utbildningsinstitut, religionssociologen Mia Lövheim, 

teologiska fakulteten och pedagogen och 

religionshistorikern Johan Wickström, enheten för 

högskolepedagogik vid UU. Seminariet genomförs i 

samverkan med högre seminariet i religionssociologi. 

Text distribueras i förväg. 

Malin Löfstedt 

15/10 

 

Inget seminarium pga forskarmöte inom programmet 
Impact of Religion  

 

22/10 13.15-17 
(OBS tiden!) 
Sal 2-K1023 

 

Vad innebär praktisk kunskap på religionens område? 

(i serien Empirisk teologi med didaktik – ett möjligt 

forskningsområde?) 

Jonna Bornemark, Jonna Lappalainen och Krystof 

Kasprzak från Centrum för praktisk kunskap vid 

Södertörns högskola delar med sig av sina erfarenheter 

och deltagarna i seminariet bidrar med 

religionsvetenskapliga och teologiska perspektiv. Text 

distribueras i förväg. 

Håkan Bengtsson 

29/10  

Sal 2-1077 

 

Samseminarium med systematisk teologi 

Karin Rubenson presenterar ett avsnitt ur sitt 

avhandlingsarbete. 

 

5/11 

sal 22-0025 

Empirisk teologi med didaktik – möjliga konturer, 

återvändsgränder och tänkbara öppningar för ett nytt 

forskningsområde 

(i serien Empirisk teologi med didaktik – ett möjligt 

forskningsområde?) 

Vi diskuterar förutsättningarna för framtida forskning. 

Text distribueras i förväg. 

Ninna Edgardh 

12/11 

sal 22-0025 
Inget seminarium  

19/11 

sal 22-0025 

Gabriel Bar Sawme presenterar ett teori- och 
metodkapitel ur sin avhandling. Sven-Erik Brodd 
kommenterar. 

 



26/11 

sal 22-0025 

 Inget seminarium  

3/12 
sal 22-0025 

Stig Axelson ventilerar sin masteruppsats ”Officerskapet i 
Frälsningsarmén, med utgångspunkt från general Erik 
Wickbergs tal, predikningar och artiklar”. Opponent 
Jonas Ideström. 

 

10-12/12 

 

Second Conference of Nordic Network of Practice and 
Theology, Norwegian School of Theology, Oslo.  
Exploring Practices in Theological Research 
http://www.mf.no/exploring-practices-theological-

research 

Forskarskola för doktorander är integrerad i konferensen 

 

19/12 

OBS onsdag! 

15.15  

Samseminarium med religionspsykologi och sociologi. 
Christiane Werner presenterar ett avhandlingsavsnitt. 

 

14/1 
sal 22-0025 

Tid reserverad för framläggning av masteruppsatser  

 

http://www.mf.no/exploring-practices-theological-research
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