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Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (historisk teologi, systematisk teologi) 
Kurskod: 0111 
 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen förutsätter kursen normalt att minst hälften av programmets filosofikurser (15 hp) 
och kursen Introduktion i kristen teologi (7,5 hp) är fullgjorda. Det är en fördel om även kurserna 
Kyrkans historia I–II (15 hp) har fullgjorts. 
 

Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna 
� redogöra i huvuddrag för den kyrkohistoriska, allmänhistoriska och teologihistoriska 

bakgrunden till Andra Vatikankonciliet; 
� visa att han/hon förstår bakgrunden till och huvuddragen i konciliets ställningstaganden  

i fråga om särskilt uppenbarelsen, kyrko- och ämbetssyn, ekumeniken, förhållandet 
kyrka–samhälle, religions- och samvetsfrihet samt kristendomens förhållande till andra 
religioner; 

� diskutera koncilietexter ur olika tolkningsperspektiv; 
� presentera en egen tolkning av ett avsnitt ur ett konciliedokument ur ett bestämt, redovisat 

tolkningsperspektiv. 
 

Innehåll 
Kursen behandlar 1900-talets viktigaste kyrkohistoriska händelse, det katolska 
världskyrkomöte som hölls 1962–1965. Genom det förändrades kyrkans självförståelse, dess 
sätt att fungera, dess gudstjänst och trosliv, förhållandet till den omgivande världen och 
relationerna till både andra kyrkor och icke-kristna religioner. Diskussionen om hur konciliets 
ståndpunkter bör tillämpas är ännu långifrån avslutad. I kursen undersöks konciliets bakgrund 
i kyrkans situation och världsläget under 1950-talet. Konciliet som process studeras, och ett 
urval konciliedokument närstuderas. Dessutom behandlas de problem som är förenade med att 
beskriva konciliet på ett historiskt rättvisande sätt. Förmågan att tolka och kontextualisera 
konciliet, dess texter och dess resultat övas. 
 

Undervisning och examination 
Lokal undervisning och examination 

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Examinationen sker genom 
muntlig introduktion vid seminarium (en introduktion som även lämnas in skriftligt), genom 



ett kortare PM (2–3 A4-sidor) inlämnat under kursens lopp och genom muntlig tentamen vid 
kursens slut. 
Undervisning och examination på distans 
En obligatorisk samling på studieorten i kursens början samt en frivillig samling vid mitten av 
kursen anordnas. Undervisningen har formen av föreläsningar samt diskussionsövningar. Viss 
handledning kan ges per telefon. Examinationen sker dels genom en introduktioner och fortlöpande 
inlägg på kursforum, dels genom ett under kursens lopp inlämnat PM (2–3 A4-sidor) och genom ett 
skriftligt prov vid kursens slut. 
 

Litteratur 
Ur Andra Vatikankonciliets dokument (i valfri utgåva): Dei Verbum, Gaudium et spes, Lumen 
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Alberigo, Giuseppe, A Brief History of Vatican II (Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2006), 141 s. 
O’Malley, John W., What Happened at Vatican II (Cambridge, MA: Harvard University Press, 

2008), 344 s. 
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