
 
 

    
     

 

Kursplan 

Kyrkan i samhället, 7,5 högskolepoäng 
The Church in Society, 7,5 ECTS-credits 

Kod ST257R Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Systematisk teologi Fastställd 2019-06-27 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-01-24 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi eller motsvarande. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• ha kunskap om hur de samhälleliga och kulturella förändringarna i västvärlden påverkat och förändrat 
kyrkans roll i offentligheten, 

• kunna redogöra för det civila samhällets framväxt och roll i det svenska välfärdssamhället,  

• kunna beskriva den svenska väckelsetraditionens relation till civilsamhället under olika tidsperioder. 
 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• självständigt kunna analysera kyrkors och samfunds förhållningssätt till olika moderna fenomen som 
trons privatisering, sekularisering, post-sekularitet och mångkulturalitet, 

• bidra till det offentliga samtalet om kyrkans samhällsroll med speciell betoning på kyrkans roll i relation 
till människors sociala utsatthet. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• kunna analytiskt diskutera och värdera kyrkornas roll i dagens Sverige utifrån deras teologiska 
självförståelse och de villkor som finns för aktörer i det civila samhället. 

Innehåll och arbetsformer 
Kursens syfte är att studenterna ska skaffa sig fördjupade kunskaper om kyrkans roll i den offentliga sfären 
och insikt om möjligheter och risker som finns som aktör i det civila samhället. Frågorna bearbetas genom 
att se på den historiska förändring som skett och analyseras utifrån aktuella sociologiska och teologiska 
perspektiv. Frågorna konkretiseras i ett fördjupningsarbete kring en specifik kontext. Undervisningen sker 
i form av föreläsningar och/eller seminarier. Kursen avslutas med att studenten fördjupar sig i något av de 
ämnen som tagits upp under kursen genom att skriva en debattartikel som behandlar något tema som tagits 
upp i kursen.   

Examinationsformer 
Litteraturseminarium (2 hp) 
PM: Bokrapporter med reflektioner kring kursens teman, 1800 ord (3,5 hp) 
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PM: Debattartikel kring kyrkans roll i det civila samhället, 4500 tecken (2hp) 
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Inga förändringar har genomförts.
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Ytterligare artiklar och material tillkommer. 
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