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Behörighet/förkunskaper
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Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa kunskap om viktiga huvuddrag i svensk modernitet från 1900-talet och framåt och hur svenska
kyrkor förhållit sig till denna moderniteten, samt
• kunna redogöra för olika positioner som präglat kyrkans förhållningssätt till politik och samhälle.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna konstruktivt diskutera och värdera folkkyrkans och frikyrkans historiska och samtida roll, samt
• kunna argumentera muntligt och skriftligt för eller mot tesen att kyrkan lever ”efter det moderna” och
därför bör inta ett post-sekulärt förhållningssätt till samtiden.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att värdera de olika positionernas konsekvenser i relation till aktuella samhällsfrågor som
integraation, nationalism, etnicitet och hållbar utveckling, samt
• visa förmåga att kontrastera och värdera svagheter och styrkor i de olika positionerna inom frikyrklig
och folkkyrklig teologi med hänsyn till studentens egen ståndpunkt.

Innehåll
Sverige brukar beskrivas som ”världens mest moderna land” med långtgående sekularisering och
individualism. Samtidigt har Sverige påverkats mycket av den lutherska folkkyrkan och frikyrkorörelserna.
Idag problematiseras också sekulariseringen genom religionens nya synlighet bland annat på grund av
immigration och globalisering. Flera hävdar därför att vi måste beskriva samtiden som ”post-sekulär”.
Denna kurs studerar kyrkans roll och tolkning av den samtida situationen också genom att sätta dagens
situation i relation den tidigare historien. Kursen genomförs i form av litteraturseminarium som ger
studenten inblick i centrala kristna läsningar av den moderna världen samt tränar redskap att värdera dessa
perspektiv. Kursen ger genom detta breda anslag studenter möjlighet till allmän bildning och läsning av
viktiga tänkare i originalverk.

Undervisning/arbetsformer

Kursen bygger på litteraturseminarier som förbereds med skrivna recensioner av kurslitteraturen.

Examination

Fem litteraturseminarier inkl PM 1,5 hp vardera

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