
 

  
 
 
 
Kursplan 

 
 
 
Systematisk teologi avancerad fördjupning: 
Teologi, Kropp, och Politik (7,5 hp) 
Theology, Body, and Politics (7,5 ECTS credits) 
 
 
Nivå: Avancerad nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi) 
Kurskod: 2013 
 
Förkunskapskrav  
Behörig till kursen är den som innehar kandidatexamen i teologi (180 hp), med minst 90 hp 
inom ämnet teologi. Som programkurs inom ramen för masterexamen i teologi förutsätts att 
fyra kurser på avancerad nivå är fullgjorda (30 hp). 
 
Utbildningsmål  
Efter genomgången kurs förväntas den studerande: 
 

• Kunna redovisa översiktligt för historiska och samtida perspektiv på sambandet 
mellan religion och politik. 

• Kunna redovisa i mer detalj om olika samtida perspektiv på kropp och politik ur ett 
teologiskt perspektiv. 

• Konsekvent och informerat kunna diskutera och skriva om argument kring sekularitet 
och post-sekularitet. 

• Kunna utvärdera politiska konsekvenser av dessa argument för samhälle och religiösa 
organisationer. 

 
 
Innehåll 
Frågeställningar rörande kroppslighet och materialism aktualiseras i dagens diskussion inom 
många olika ämnesområden, så även inom teologin. Den kristna teologin grundas i en tanke 
om det transcendentas förkroppsligande i inkarnationen, med en mängd olika konsekvenser. 
Inom modern politisk teori aktualiseras det kroppsliga i termer av kontroll och identitet, ofta 
uttryckt i termer av bio-politik. Det diskuteras även huruvida begrepp som suveränitet, det 
sekulära, modernitet, och liberalism är exempel på sekulariserade eller även korrumperade 
teologiska symboler. Kursen ger en inledning i hur dessa perspektiv kan förenas, i en 
kroppens teo-politik. 
 
 
 



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 på ett tema valt från seminarium I eller II. Betyget 
baseras på den avslutande uppsatsen. 
 
 
Litteratur 
 

1. Huvudlitteratur 
 
Cavanaugh, William T. Theopolitical Imagination: Christian Practices of Space and Time. 
London: T & T Clark, 2003. 
 
Newman, Saul. Political Theology: A Critical Introduction. Polity, 2018. 
 
 

2. Seminarium I Halvdistansträff 1 
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3. Seminarium II Halvdistansträff 2 
 
Obligatorisk: 
 
Agamben, Giorgio. Homo sacer: den suveräna makten och det nakna livet, Daidalos, 2010. 
 
[Finns även på engelska för den som föredrar: Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. 
Stanford University Press, 1998.] 
 



 
Stödlitteratur: 
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Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.  
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