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Sakramenten och kyrkans liv (7,5 hp) 
The Sacraments in the Life of the Church 
 
Nivå: Grundläggande nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi) 
Kurskod: 0077 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt standardbehörighet med områdes-
behörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs i utbildningsprogrammet för 
kandidatexamen i teologi förutsätter kursen normalt att A-kursen, Introduktion i filosofi och 
teologi (30 hp), är fullgjord. 
 
Utbildningsmål 
Efter avslutad kurs förväntas den studerande 
§ kunna redogöra i huvuddrag för den historiska utvecklingen av sakramenten och den 

teologiska tolkningen av sakramenten från fornkristen tid till i dag; 
§ förstå sambandet mellan sakramentsuppfattning, grundläggande teologiförståelse, 

kristologi, kyrkosyn, antropologi, symboluppfattning och förståelse av liturgin; 
§ visa förmåga att muntligt och skriftligt diskutera nutida teologiska tolkningar av 

sakramenten. 
 
Innehåll 
Sakramenten är förtätade symboler och symboliska handlingar som för den kristna kyrkan också 
reellt förmedlar det som de betecknar. I kursen behandlas sakramenten ur teologisk synpunkt. Vi 
studerar hur synen på sakrament och sakramentsbegrepp har växt fram och förändrats genom 
tiderna och kommit att skilja sig åt i olika kristna traditioner. Vi reflekterar över dogmatikens sätt 
att formulera vad sakramenten betyder, vilken plats de har i den kristna tron som helhet och vilken 
roll de spelar i kyrkans och enskilda kristnas liv. 
 
Undervisning och examination 
Undervisning ges i form av föreläsningar och litteratur- och diskussionsseminarier, via kursportalen 
och på kursorten. Kursen examineras genom två under kursens lopp inlämnade smärre PM (3–4 A4-
sidor), en muntlig presentation samt en muntlig eller skriftlig tentamen vid kursens slut. Slutbetyget 
ges av den avslutande muntliga eller skriftliga tentamen. 
 
Litteratur 
Béguerie, Philippe, och Claude Duchesneau, Tecken på Guds närhet. En presentation av 

sakramenten. Översättning: Florence Vilén. Katolska Bokförlaget 1995, 189 s. 
Martos, Joseph, Doors to the Sacred: A Historical Introduction to the Sacraments in the 

Catholic Church (Liguori Publications 1992/2001), 477 s. 



Vorgrimler, Herbert, Sacramental Theology. 3rd edn (Collegeville: The Liturgical Press 
1992), 344 s. 

 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”. 
 
Kursplanen fastställd 2011-04-04, rev. 2019-12-16 
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-01 


