Kursplan

Politisk teologi (7,5 hp)
Political Theology (7,5 ECTS credits)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi, teologiska kultur- och samhällsstudier)
Kurskod: 0307

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i filosofi och teologi (30 hp)
är fullgjord.

Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
• kunna redogöra för ett urval av de viktigaste diskussionerna kring frågan om politisk teologi
under nittonhundratalet;
• förstå de historiska sammanhang som format den moderna diskussionen om politisk teologi,
samt visa insikt i de problemställningar mot bakgrund av vilka idéer om förhållandet mellan
politik och teologi tagit form;
• visa förmåga att på ett självständigt sätt analysera och utvärdera de olika positionerna inom
debatten om politisk teologi.

Innehåll

Den politiska teologin är en allt viktigare och omdiskuterad intellektuell trend. I den här kursen
läser vi ett antal nyckeltexter i den moderna politiska teologins idéhistoria och tillsammans
undersöker vi relationen mellan teologi och politik bland framträdande teologer, jurister och
filosofer från 1900-talet. Under kursens gång diskuterar vi om den moderna statsvetenskapen
bygger på sekulariserade teologiska föreställningar, i vilken relation angelologi och läran om
treenigheten står till den moderna staten och vad befrielse kan innebära i vår tid utifrån ett
teologiskt perspektiv.

Undervisning och examination
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier, via undervisningsplattformen och vid
de lokala träffarna. Examination sker i form av aktivt deltagande i seminarierna, samt genom en
avslutande uppsats på 8–10 sidor. Betyget baseras på den avslutande uppsatsen.

Litteratur

Agamben, Giorgio. The Mystery of Evil: Benedict XVI and the End of Days (Stanford University
Press, 2017), 67 sidor.
Barth, Karl. Church and State (William Clowes and Sons: 1939), 95 sidor. Boken finns att läsa på
följande länk: https://archive.org/details/ChurchAndState-KarlBarth/page/n3
Breton, Stanislas. The Radical Philosophy of Saint Paul (Colombia University Press, 2011), 185
sidor.
Keller, Catherine. Political Theology of the Earth: Our Planetary Emergency and the Struggle for a
New Public (Colombia University Press, 2018), 248 sidor.
Peterson, Erik. Theological Tractates (Stanford University Press, 2011), cirka 100 sidor (urval).
Ratzinger, Faith and Politics (Ignatius Press: 2018), cirka 150 sidor (urval).
Schmitt, Carl. Political Theology (University of Chicago Press, 2005), 123 sidor
Sölle, Dorothee. The Silent Cry: Mysticism and Resistance (Fortress Press, 2001), cirka 100 sidor
(urval). (Notera att ni får söka på Soelle, Dorothee på webbutiker som Adlibris och Amazon.)
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