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Ignatiansk spiritualitet under ytan 
Ignatian Spirituality Below the Surface 
 
Niv: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (historisk teologi) 
Kurskod: 0120 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att A-kursen: introduktion i filosofi och teologi 
(30 hp) är fullgjord. Det är en fördel om även kurserna Kyrkans historia I–II (15 hp) eller 
motsvarande har fullgjorts. 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 
§ kunna redogöra för den ignatianska spiritualiteten och dess sammanhang ur historiskt och 

teologiskt perspektiv; 
§ ha förvärvat insikter i den typ av erfarenheter som de första jesuiterna gjorde, de former av 

bön de praktiserade och sambandet mellan bön och verksamhet; 
§ visa förmåga att analysera viktiga ignatianska texter, främst Pilgrimens berättelse och 

Andliga övningar; 
§ visa förmåga att diskutera människosyn och kyrkosyn i ignatiansk spiritualitet; 
§ visa förmåga att kritiskt diskutera samtida populärlitteratur på området; 
§ visa förmåga identifiera och formulera egna frågeställningar och ämnen för vidare studier 

på den ignatianska spiritualitetens område. 
 
Innehåll 
Ignatiansk spiritualitet har katolskt ursprung och bygger på den spanske 1500-tals mystikern 
Ignatius av Loyola. Kursen går igenom Ignatius liv i dess historiska sammanhang. Dessutom 
behandlas grundbegreppen i denna spiritualitet med särskild betoning på proceduren att göra 
ett val och därmed sammanhängande urskiljning av andar. Kursen går på djupet i den 
bemärkelsen att den ifrågasätter två antaganden som är gängse i samtida ignatianska kretsar: 
en individualistisk och en tidlös utgångspunkt. Som alternativ presenteras och diskuteras ett 
kyrkligt och ett historiskt perspektiv. Dessa perspektiv är relevanta eftersom intresset för 
ignatiansk spiritualitet vuxit i olika kristna trossamfund sedan 1980-talet. 
 
Undervisning och examination 
Halvdistans med undervisning i Vadstena 
Undervisning sker dels via kursportalen moodle, dels vid samlingarna under veckosluten i 
Vadstena.  
 
Examination sker på tre sätt: 
1) aktivt deltagande under lektionspassen (10 procent av slutbetyget). 



2) muntlig presentation av en del av kurslitteraturen (30 procent av slutbetyget). 
3) inlämning av PM på ca 3 000 ord (60 procent av slutbetyget). 
 
Litteratur 
Ignatius av Loyola, Pilgrimens berättelse, Artos, 2011, 2:a uppl. 2013.  
 
Ignatius av Loyola, Andliga övningar och tio brev, Artos, 2005, 2:a uppl. 2015.  
 
O’Malley, John W., De första jesuiterna, Artos, 2012. (På engelska: The First Jesuits, Harvard 
University Press, 1993.)  
 
Rahner, Karl, Andliga texter, Artos, 2015. (Engelska: Rahner, Karl, Spiritual Writings. Ed. by 
Philip Endean, Orbis Books, 2004.)  
 
Utöver ovanstående litteratur tar varje student del av annan litteratur – i begränsad omfattning – 
beroende på uppsatsämne som väljs i samråd med läraren. 
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