
Kursplan 
 
 
Kristen spiritualitet genom tiderna (7,5 hp) 
Christian Spirituality Yesterday and Today (7.5 ECTS credits) 
 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (kyrkohistoria) 
Kurskod: 0070 
 
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) har fullgjorts. 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 
§ kunna redogöra i huvuddrag för den kristna spiritualitetens historia och beskriva ett urval 

former av nutida kristen spiritualitet; 
§ ha förvärvat insikter i den typ av erfarenheter som kristna mystiker gjort, de former av bön 

de praktiserat och sambandet mellan bön och mystika erfarenheter; 
§ förstå sambandet mellan spiritualitetens förändringar och å andra sidan förändringar i 

människors levnadsvillkor och andra förhållanden i den allmänna historien, kyrkohistorien, 
teologins historia och i viss utsträckning kulturhistorien; 

§ visa förmåga att analysera andliga texter och andra uttrycksformer för andligt liv; 
§ visa förmåga att kritiskt granska viktiga begrepp i sekundärlitteraturen såsom inre/yttre, 

erfarenhet, kropp/själ/hjärta, världen, djup, urskillning, reform. 
 
Innehåll 
Kursen ger efter ett inledande studium av begrepp som t.ex. spiritualitet, andlighet och mystik 
en översikt över den kristna spiritualitetens viktigaste historiska och nutida former. Ett urval 
särskilt framträdande och inflytelserika gestalter i den katolska och ortodoxa spiritualitetens 
och mystikens historia uppmärksammas, och utblickar görs till andlighet och mystik i andra 
religioner än kristendomen. I en systematisk del behandlas sedan fyra ämnen: bön och 
handling, kroppslighet, spiritualitet och kyrka, andlig urskillning. 
 

Undervisning och examination  

Lokal undervisning och examination  

Undervisningen har formen av föreläsningar och seminarier med diskussion av andliga texter. 
Examinationen sker genom en muntlig diskussionsinledning vid seminarium, ett PM på ca 2 500 
ord som ställer upp en tes och bevisar den, samt muntlig eller skriftlig tentamen vid kursens slut. 
Vid sluttentamen förväntas den studerande bland annat kunna identifiera och formulera egna 
frågeställningar och ämnen för vidare studier på spiritualitetens område.  



Undervisning och examination på halvdistans  
Undervisningen har formen av föreläsningar samt seminarieövningar. 
Examination sker på fyra sätt:  
1) inlämning av ett PM på ca 1 000 ord. (10 procent av slutbetyg). 
2) aktivt deltagande vid halvdistanssamlingar (10 procent av slutbetyg). 
3) inlämning av ett PM på ca 2 500 ord. (40 procent av slutbetyg). 
4) skriftlig eller muntlig tentamen på hela kursens innehåll (40 procent av slutbetyg). 
Vid sluttentamen förväntas den studerande bland annat kunna identifiera och formulera egna 
frågeställningar och ämnen för vidare studier på spiritualitetens område.  
 

Litteratur  

Healey, Charles, Christian Spirituality: An Introduction to the Heritage (New York: Alba House, 
1999)  

Louth, Andrew, The Origins of Christian Mysticism from Plato to Denys (Oxford: Clarendon Press, 
1981, 2:a upplagan 2007)  

Den helige Benedictus regel (Stockholm: Veritas förlag, 2008)  

Bonaventura, Själens resa mot Gud, (Inre Hållbarhet, 2015) Eller engelsk version. 

Teresa av Avila, Den inre borgen (Glumslöv: Karmelitklostret, 1990)  

Ett urval källtexter, tillgängliga vid kursstart via Moodle. Läsanvisningar för övrig litteratur ges vid 
kursstart.  
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