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Behörighet/förkunskaper

Minst 60hp i Teologi/Religionsvetenskap eller motsvarande från annat ämne relevant för utbildningen.

Mål/förväntade studieresultat
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 och post-sekularitet och mångkulturalitet,
• bidra till 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 kyrkornas roll i dagens Sverige utifrån deras teologiska självförståelse och de
villkor som finns för aktörer i det civila samhället.

Innehåll
Kursens syfte är 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 både på den historiska förändring som skett och analyseras utifrån aktuella sociologiska och teologiska
perspektiv. Frågorna konkretiseras i ett fördjupningsarbete kring en specifik kontext.

Undervisning/arbetsformer

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 PM av litteratur som valts i samråd med kursansvarig lärare.

Examination

Deltagande i examinerande litteraturseminarier. (2hp)
Bokrapporter. (2,5hp)
PM kring ett fallstudium där kursens teman behandlas. (3hp)

Betyg

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

Kursutveckling
Efter kursens slut genomför studenterna kursvärdering som sammanställs och kompletteras av kursansvarig
lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren.
Eftersom kursen ges för första gången har inga förändringar genomförts.

Litteratur
Allum, Percy. 1995: State and Society in Western Europe, Oxford: Blackwell, s 10–16. (PDF)
Aronson, Torbjörn. 2008. ”Folkhemmet och pansarbåten. Manfred Björkquist, försvaret och den sociala
frågan.”, s 92–122 i Grönqvist, Viv-Ann: Manfred Björkquist – visionär och kyrkoledare, Skellefteå:
Artos. (PDF)
Aronson, Torbjörn. 2012. “Teologi och engagemang. Emilia Fogelklou och Siri Dahlquist i folkrörelseSverige”, s 201–240 i Grönqvist, Vivi-Ann, red.: Siri Dahlquist – psalmförfattare, prästfru och teolog. Skellefteå:
Artos. (PDF)
Aronson, Torbjörn. 2016. Kristen skola i Sverige under tusen år, Uppsala: Areopagos, s 49–152. (PDF)
Aronson, Torbjörn. 2016. ”Frikyrkan i historiskt perspektiv”, s i Teologi & Ledarskap, nr 1. (9 s)
Aronson, Torbjörn. 2017. ”Kristen tro och politik. Hur hänger det ihop egentligen”, i Teologi & Ledarskap
nr 1. (9 s)
Deminger, Sigfrid m.fl. 1971. Kejsarens pengar och Guds: En debattbok. Örebro: Libris. (PDF)
Halldorf, Joel. 2017. Sök Babylons fred: Om kyrkans identitet och politiska engagemang. Skellefteå: Artos. (30 s)
Halldorf, Joel. 2017. Biskop Lewi Pethrus. Skellefteå: Artos, s 126–152.
Holmefur, Niklas, 2016. Den osynliga religionen: Analys av policy för svensk utvecklingspolitik 2010–2014. Uppsala:
Uppsala Universitet, s 131–160.
Trägårdh, Lars. 2014. ”Statist individualism: The Swedish Theory of Love and Its Lutheran Imprints” (13–
38) i Between the State and the Eucharist. Halldorf, Joel och Fredrik Wenell (red). Oregon: Pickwick
Publishing. (PDF)
Wenell, Fredrik, 2015. Omvändelsens skillnad: en diasporateologisk granskning av frikyrklig ungdomskultur i folkkyrka
och folkhem. Uppsala: Uppsala Universitet, s 193–236. (Finns elektroniskt på Diva.)
Wejryd, Cecilia. 2017. Lagen, synden och väckelsen. Åtta svenska väckelseledare och moderniteten. Stockholm: Verbum.
s 13–68, 209–290.
Wijkström, Filip red. 2012. Civilsamhället i samhällskontraktet: En antologi om vad som står på spel. European Civil
Society Press. (Valda delar.)
Referenslista
Bretherton, Luke. 2010. Christianity and Contemporary Politics. Oxford: Wiley-Blackwell.
Bretherton, Luke. 2015. Resurrecting Democracy: Faith, Citizenship, and the Politics of Common Life. New York:
Camebridge University Press.
Bretherton, Luke. 2019. Christ and the Common Life: Political Theology and the Case for Democracy. Grand Rapids:
Eerdmans Publishing.
Bäckström, Anders (ed.) 2017. Religion and Welfare in Europe – gender and minority perspectives. A Policy Press
University of Bristol.
Bäckström, Anders. 2016 / 2014. Välfärdsinsatser på religiös grund – förväntningar och problem. Skellefteå: Artos.

Furseth, Inger (ed.). 2018. Religious Complexity in the Public Sphere: Comparing Nordic Countries. u.o Palgrave
Macmillan.
Helgesson Kjellin, Kristina. 2016. En bra plats att vara på: en antropologisk studie av mångfaldsarbete och
identitetsskapande inom Svenska kyrkan. Skellefteå: Artos. (267 s)
Ideström, Jonas & Stig Linde. 2017. Det här är någonting vi måste göra. Ett teologiskt aktionsforskningsprojekt med
Svenska kyrkan i Mölndal. Svenska kyrkans forskningsenhet. (80 s)
Nelson, Maggie. 2016. Argonauterna. Stockholm: Modernista (150 s).
Sigurdson, Ola. 2009. Det postsekulära tillståndet. Religion, modernitet, politik. Göteborg: Glänta Produktion. s 1–
108, 319–378. (180 s)
Wuthnow, Robert. 2004. Saving America? Faith-Based Services and the Future of Civil Society. New Jersey: Princton
University Press.

