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   Kursplan 
 
 

Befrielseteologins rötter (3,75 hp) 
The Roots of Liberation Theology (3.75 ECTS credits) 

 
Nivå: Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI 
Kurskod: 0150 
 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. 
 

Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 
� kunna redogöra för grunddragen i den tidiga latinamerikanska befrielseteologin samt det 

ekonomiska, politiska, sociala och religiösa sammanhang i vilket den uppstod; 
� visa viss förtrogenhet med Pierre Bourdieus analytiska begrepp fält, kapital och habitus; 
� visa förmåga att jämföra de viktigaste ståndpunkterna i diskursen om befrielseteologiskt 

uppkomst ur ett källkritiskt perspektiv; 
� visa viss förmåga att kritiskt förhålla sig till och reflektera över olika typer av källor. 
 

Innehåll 
Kursen behandlar uppkomsten av en vår tids mest omtalade och betydelsefulla kristna 
tankeriktningar, den latinamerikanska befrielseteologin. Under kursen studeras 
befrielseteologins födelse i relation till ekonomiska, politiska, sociala och religiösa 
förändringar i det latinamerikanska samhället under 1950- och 1960-talet. Ett särskilt fokus 
läggs på relationen mellan den katolska studentrörelsen i Latinamerika och befrielseteologin.  
I diskursen om befrielseteologins tidiga historia råder viss oenighet. Därför studeras även de 
viktigaste ståndpunkterna om befrielseteologins tillblivelse ur ett källkritiskt perspektiv. 
 

Undervisning och examination 
Undervisningen har formen av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examinationen har 
formen av skriftlig examination som avser såväl innehållet i kurslitteraturen som innehållet  
i föreläsningarna och består av två delar: en där man förväntas kortfattat förklara vissa 
begrepp och en där man ska svara på en eller ett par essäfrågor (2–5 A4-sidor). 
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