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Hanne Sanders & Trine Outzen: ”Pietistiska rörelser i 1700-talet – upplysning, 
sekularisering och modernitet” 
1700-taller er ofte portræteret som præget af to store strømninger: oplysningen og den 
pietistiske protestantisme. På dette kursus vil vi fordybe os i de sidste, nærmere bestemt den 
tyske pietisme og hernhuterne. Disse bevægelser kritiserede reformationen for ikke var 
fuldendt, før mennesket levede et fromt liv, hvor tro og omvendelse resulterede i en livsstil 
der tjente næsten og Gud. Historiografisk har man diskuteret, om disse bevægelser stod i et 
modsætningsforhold til oplysningen, eller om de kan forstås som en motor i udviklingen mod 
noget moderne. På dette kursus bliver I introduceret til disse diskussioner samt modernitets- 
og sekulariserings teorier, og vi skal diskutere, hvordan vi kan forstå disse rørelser i deres 
samtid. Vi skal se på pietismen og hernhuterne gennem tematikker som tro, mission, kroppen, 
medicin, pædagogik, individ og institutioner. Vi skal læse kilder som levnedsbeskrivelser og 
opdragende bøger, og vi skal også læse en teoretisk klassiker Max Webers Den protestantiska 
etiken och kapitalismens anda. 
 
Martin Ericsson: ”Ras och rasföreställningar” 
"I vår moderna värld förekommer rasism som skapar diskriminering och ojämlikheter. Hur 
har framväxten av vår tids rasism(er) sett ut? Har rasismen alltid funnits, eller är den ett 
modernt fenomen? När började människor överhuvudtaget föreställa sig att jordens 
befolkning bestod av olika "raser"? Vilken roll spelade vetenskapen i den processen? Och 
vilken roll spelade Sverige? I den här temakursen fördjupar vi oss i rasismens och 
rasföreställningarnas långa och svåra historia." 
 
David Larsson Heidenblad & Karl Haikola: ”Kunskapshistoria”. 
Kunskapshistoria är ett nytt forskningsfält i vardande. Det är ett försök att mer systematiskt 
studera och reflektera över kunskapens plats och funktion i olika samhällen. I fokus står det 
som människor genom historien har uppfattat och hanterat som kunskap. Studier kan kretsa 
kring hur den blir till eller produceras, men också hur den cirkulerar, används och omformas. 
Vi fördjupar oss i ny forskningslitteratur, och analyserar bl.a. modern media såsom poddar 
utifrån kunskapshistoriska perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
Temakurser väljs i anslutning till kursstart 
Litteraturlista och schema, se kurshemsida:  
https://www.hist.lu.se/utbildning/kurser-terminsvis/historia/VT2023/ 
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