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Nivå: Grundnivå 

Ämnesområde: TEOLOGI (Teologiska kultur- och samhällsstudier, Systematisk teologi) 

Kurskod: 0164 

 

Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet 

för kandidatexamen i teologi/med teologi som huvudområde förutsätter kursen att A-kursen 

Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) är genomgången. Det är en fördel om även kurserna 

Kyrkans historia I–II (15 hp) har fullgjorts. Av deltagare i fristående kurs förväntas ungefär 

motsvarande förkunskaper. 

 

Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna 

 reflektera över och redogöra för den teologiska grunden för dialogarbete, (och därvid kunna 

skilja mellan dialog och mission), och mångfalden i religionsdialogen; 

 redogöra för Andra Vatikankonciliets allmänna bakgrund och teologihistoria, och då 

speciellt med tanke på konciliets bidrag till religionsdialogens utveckling; 

 redovisa den katolska religionsdialogens utveckling under de senaste 50 åren, med särskild 

tonvikt på dialogen med judar, muslimer och buddhister; 

 redogöra för aktuellt dialog- och fredsarbete inom vissa specifika områden; 

 diskutera vilken roll katolska kyrkan i Norden kan spela i religionsmöten på lokalplanet. 

 

Innehåll 
Kursen behandlar hur Andra Vatikankonciliet (1962–65) lade en ny grund för katolska 

kyrkans förhållande till andra religioner: ett förhållande inte längre präglat enbart av mission, 

utan även av ”dialog”. Kursen behandlar både de teologiska förutsättningarna för 

religionsdialogen och religionsdialogens olika uttrycksformer i olika sammanhang i dag. 

Särskild vikt läggs vid dialogen med judendomen, islam och buddhismen. I kursen ges även 

en historisk översikt över religionsdialogens förutsättningar och utveckling. 

 

Undervisning och examination 
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier under två veckoslutssamlingar 

torsdag–söndag. Deltagande vid dessa samlingar är obligatoriskt. 

Examinationen sker genom en skriftlig rapport omfattande 800–1200 ord (1–2 A4-sidor). 

Denna rapport skrivs med en begränsad del av kurslitteraturen som underlag. Ämnet för 

rapporten väljs i samråd med undervisande lärare. Vidare skrivs en längre PM-uppgift 

omfattande 5–10 sidor. Även här väljs ämnet i samråd med undervisande lärare. 
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