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Behörighet/förkunskaper
Allmän högskolebehörighet.

Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• ha insikt om hur synen på framtiden förändrats från det moderna och över i en samtid som präglas av
individualism, konsumism, nationalism, populism, fundamentalism och ökad krismedvetenhet,
• ha kunskap om hur dessa omständigheter också utmanar kyrkans tro och liv,
• kunna redogöra för den kristna eskatologins bibliska rötter samt karaktäristiska drag i relation till andra
samtida strömningar.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna analysera vilka konsekvenser olika teologiska synsätt får för hur man kan bemöta samtida kriser
inklusive döden som en individuell och kollektiv realitet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förståelse för samspelet mellan teologiska övertygelser och praktiserad tro (spiritualitet), samt
• visa förmåga att diskutera och bedöma olika förhållningssätt till framtiden med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, teologiska samt etiska och kyrkliga aspekter.

Innehåll

Kursen har tre huvudsakliga delar. Kursen inleds med spaningar kring vilka framtidsbilder som dominerar i
samtida kultur och religion. Därefter ges grundläggande kunskaper om bibliska och teologiska perspektiv
på eskatologin. Sista delen diskuterar hur olika teologiska förhållningssätt gestaltas i praxis och spiritualitet.
Som avslutande examinationsuppgift skriver studenten ett arbete som knyter samman kursens olika
perspektiv.

Undervisning/arbetsformer

Kursen är en distanskurs där studenterna följer ett på förhand givet studieförlopp i eget tempo. Förloppet
kombinerar inspelade föreläsningar, arbetsinstruktioner till litteraturen och skrivna redovisningar.

Examination
En skriftlig rapport om samtidsspaningar i läsning och föreläsningar. (2hp)
En skriven litteraturrapport. (2hp)
Ett avslutande skriftligt arbete kring en fördjupningsfråga. (3,5hp)

Betyg
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.
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