
Kursplan 
 
 
Kyrkan och kyrkans liv – 
ecklesiologi med mariologi (7,5 hp) 
Ecclesiology with Mariology (7.5 ECTS) 
 
Grundnivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi, historisk teologi) 
Kurskod: 0110 
 
Förkunskapskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet 
för kandidatexamen i teologi eller filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i 
filosofi och teologi (30 hp) är fullgjord. 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande 
§ kunna på ett övergripande sätt redogöra för huvuddragen i nyare katolsk ecklesiologi med 

särskild tonvikt på Andra Vatikankonciliet samt de viktigaste linjerna i ecklesiologins 
utveckling från fornkyrkan till nutiden; 

§ kunna på ett övergripande sätt redogöra för huvudlinjer i aktuell katolsk mariologi; 
§ visa att han/hon förstår sambanden mellan ecklesiologin och å andra sidan kyrkans olika 

livsformer och praktiska handlande samt mellan mariologi och ecklesiologi 
§ visa förmåga att konfrontera ecklesiologiska frågeställningar med den nutida situationen för 

katolska kyrkan i de nordiska länderna och att presentera resultaten av en sådan 
konfrontation för en bredare allmänhet. 

 
Innehåll 
Kursen ger orientering i föreläsningsform om kyrkosynens växlingar under historiens lopp, 
från bibliska utsagor om Guds folk via kyrkofäderna, medeltiden fram till nya tiden och 
Andra Vatikankonciliets ecklesiologiska utsagor. Dessutom ges i föreläsningsform en 
orientering om huvudlinjer i nutida katolsk mariologi. Deltagarna inbjuds vidare till reflexion 
över situationen för den katolska kyrkan i de nordiska länderna och över viktiga problem i 
skärningspunkten mellan kyrka och samhälle. Några textseminarier ägnas åt texter från Pius 
XII och Andra Vatikankonciliet. Kursdeltagarna utför ett eget studium av en konkret kyrklig 
miljö som presenteras under diskussion av med ledning av vilka ecklesiologiska synsätt som 
förefaller påverka kyrkolivet och presenterar resultatet i skriftlig form. 
 
 
 
 
 



Undervisning och examination 
 
Lokal undervisning och examination 
Undervisningen består i föreläsningar samt seminarier med diskussion dels av ecklesiologiska 
texter, dels av kursdeltagarnas egna redovisningar av studiet av konkreta kyrkliga miljöer i 
form av ett PM (c:a 4–5 A4-sidor). Examinationen består dels i detta PM, dels i skriftlig eller 
muntlig tentamen över kurslitteraturen. Varje deltagare ska dessutom göra en muntlig 
introduktion vid seminarium. 
 
Undervisning och examination på halvdistans  
Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med 
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår. Undervisningen består i föreläsningar 
samt seminarier med diskussion dels av ecklesiologiska texter, dels av kursdeltagarnas egna 
redovisningar av studiet av konkreta kyrkliga miljöer i form av ett PM (c:a 4–5 A4-sidor). 
Examinationen består dels i detta PM, dels i skriftlig eller muntlig tentamen över 
kurslitteraturen. Varje deltagare ska dessutom göra en muntlig introduktion vid seminarium. 
 
 
Litteratur 
 
Pius XII, rundskrivelsen Mystici Corporis Christi 
Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution om kyrkan Lumen Gentium 
Dulles, Avery, Models of the Church (Garden City NY: Doubleday 1974) 
Ratzinger, Joseph & Urs von Balthasar, Hans, Mary: The Church at the Source (Ft. Collins 

CO: Ignatius Press 2005) eller Haffner, Paul, The Mystery of Mary (Leominster, 
Herefordshire 2004) 

Artiklar om högst c:a 100 s. 

Därutöver läses en fördjupningsbok i ecklesiologi som väljs i samråd med lärare, förslagsvis bland 
följande: 
 - de Lubac, Henri, Splendor of the Church (Ft. Collins CO: Ignatius Press 1992 eller 

senare) 
 - Ratzinger, Joseph, Called to Communion: Understanding the Church Today (Ft. Collins 

CO: Ignatius Press 1996) 
 - Sullivan, Francis A., The Church We Believe In: One, Holy, Catholic and Apostolic 

(Dublin: Gill & Macmillan 1988) 
 - Zizioulas, John D., Being as Communion: Studies in Personhood and the Church 

(London: DLT 1985 eller senare) 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser” 
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