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Kursen syftar till…  

- att studenten ska få bearbeta och utveckla sin förståelse av gudstjänstens teologi och praktik i ett 

ecklesiologiskt perspektiv 

- att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, 

yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt.  

Kursen innehåller…  

Kursen ger en fördjupad belysning av historisk och nutida ecklesiologi med utgångspunkt i olika liturgiska 

traditioner. Kursen ger en introduktion till forskning inom det kyrkovetenskapliga området. Ecklesiologi 

studeras speciellt såsom det uttrycks i gudstjänst och predikan. Kursen aktualiserar, bearbetar och analyserar 

olika gudstjänsttraditioner, med hänsyn till dess aktuella uttryck i samtida svenskt gudstjänstliv. I kursen 

studeras predikans form, funktion och praxis. Predikans historia, med särskilt fokus på den frikyrkliga 

predikans förändring, ingår. Bikt, tystnadsplikt, samt vigsel- och begravningsgudstjänstens innehåll studeras. 

Under kursen sker en progressiv hermeneutisk och pastoralteologisk reflektion. Kursen tränar metoder för 

fältstudium där studenterna genomför ett empiriskt studium i en konkret miljö. Uppgiften är att utifrån ett 

gemensamt valt tema analysera religionens roll i lokalsamhället och tolka den utifrån några aktuella teorier 

om kyrkans väsen och uppgift. 

I kursen ingår församlingsbaserade moment där studenten i en medveten process tränas i ledarskap i 

utbildningsförsamlingen och reflekterar över sin egen ledarprocess tillsammans med en mentor. De redskap 

som används för att ge stöd åt att växa som reflekterande praktiker består, vid sidan av mentorssamtalet, 

framför allt av terminsöverlåtelse, loggbok, andlig dagbok, livsbearbetande seminarier, teologisk reflektion 

och terminsreflektion. 

Delar av denna kurs motsvarar de ämnen och teman som finns i seminariekursen KM??? Fördjupning: Församlingens identitet och liv 

(7,5 hp) vid Örebro Teologiska Högskola (ÖTH). Studenten kan därmed genomföra och examinera sina kunskaper inom 
högskolan.  

Mål/förväntade studieresultat 

Kunskap och förståelse 

Vid kursens slut förväntas studenten  

• visa fördjupad kunskap om olika kyrkosyner, ecklesiologiska modeller och liturgins utveckling 

• visa förståelse för den frikyrkliga predikans rötter och förändring, samt 



• ha fått kunskap om hur man kan genomföra ett fältstudium med deltagande observation. 
 

Färdighet och förmåga 

Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa ökad förmåga att redogöra för nutida vägval i relation till gudstjänstutformning och 

gudstjänstutveckling, 

• visa färdighet i att genom fältstudium samla och kategorisera material för att urskilja och redogöra för 

ecklesiologiska grunddrag så som de framträder i en given kontext, samt 

• visa utvecklad ledarförmåga och yrkeskompetens utifrån de områden i terminsöverlåtelse och loggbok 

som berör gudstjänsten. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att redogöra för relationen mellan teologiska övertygelser och kyrklig praxis (i kyrkliga 

handlingar såsom nattvard, predikan och förbön). 

• visa ökad förmåga att förhålla sig till liturgi, kyrkliga handlingar och predikan, att kunna reflektera över 

olika kyrkosyners konsekvenser när det gäller gudstjänstform 

• ha utvecklat ett reflekterat förhållningssätt till frågor om frikyrklig gudstjänsttradition och gudstjänstsyn, 

samt 

• visa förmåga att relatera aktuella händelser i samhälle och församling till ecklesiologi och kyrkliga 

handlingar 

Redovisning av kursen 

• Deltagande i lektioner och seminarier 

• Mentorssamtal 

• Terminsöverlåtelse och terminsreflektion 

• Loggboken används och studenten bearbetar, i samråd med mentor, minst två områden under terminen 
(2 x 400 ord) 

• Litteraturtentamen 

• Fältstudierapport 

• Litteraturseminarier som redovisas i grupp 

• Kommunikationsuppgift 

• Deltagande i utvärdering av kursen 
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