
 
 

    
    

 

Kursplan 

Teologi om kyrkliga handlingar, 7,5 högskolepoäng 
Theology of Ecclesial Practices, 7,5 ECTS-credits 

Kod KM251L Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Kyrko- och missionsstudier Fastställd 2017-01-27 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-01-24 

Behörighetskrav 
Minst 60 hp Teologi, inklusive ST103C/R eller motsvarande. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förståelse för hur olika teologiska traditioner påverkat kyrklig praxis och vilka teologiska 
perspektiv detta ger för människors livstolkning, samt 

• visa ökad kunskap om olika ecklesiologiska modeller och dess konsekvenser för gudstjänst och liturgi. 
 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa ökad förmåga att redogöra för och diskutera olika ecklesiologiska traditioner och vilka 
konsekvenser detta får för olika liturgiska frågor, samt 

• visa förmåga att självständigt kunna analysera och bearbeta olika kyrkliga handlingar och moment i 
gudstjänsten ur olika teologiska perspektiv. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förståelse för relationen mellan teologiska övertygelser och kyrklig praxis (i kyrkliga handlingar 
såsom nattvard, dop och förbön), 

• visa förmåga att reflektera över hur olika ecklesiologiska utgångspunkter påverkar, utmanar eller 
konfronterar aktuella strömningar i församling och samhälle, samt 

• visa ett reflekterat förhållningssätt till frågor om frikyrklig gudstjänsttradition och gudstjänstsyn. 

Innehåll och arbetsformer 
Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina ämneskunskaper inom ecklesiologi och liturgik och sin 
yrkeskompetens genom att reflektera över kyrkliga handlingar ur olika ecklesiologiska perspektiv. Kursen 
ger en fördjupad belysning av historisk och nutida ecklesiologi med utgångspunkt i olika liturgiska 
traditioner, samt ger en introduktion till forskning inom det kyrkovetenskapliga området. Kursen 
aktualiserar, bearbetar och analyserar olika gudstjänsttraditioner, med hänsyn till dess aktuella uttryck och 
frågor i samtida svenskt gudstjänstliv. Gudstjänstens teologi och praktik så som den visar sig i olika 
gudstjänstmoment samt specifika kyrkliga handlingar bearbetas genom föreläsningar, seminarier och 
kurslitteratur med utgångspunkt i en bred ecklesiologisk reflektion. Förmågan till fördjupad analys och 
värdering av texterna tränas kontinuerligt genom seminarieövningar kring olika texter. 
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Examinationsformer 
*Litteraturseminarier (1 hp) 
Hemtentamen (2,5 hp) 
PM: Arbete om kyrkliga handlingar (4 hp) 
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Ändringar i kurslitteratur.



 
 

    
    

 

Litteratur 

Teologi om kyrkliga handlingar, 7,5 högskolepoäng 
Theology of Ecclesial Practices, 7,5 ECTS-credits 

Kod KM251L Giltig från Höstterminen 2023 
Ämnesgrupp Kyrko- och missionsstudier Fastställd 2017-01-27 
Nivå G2F, grundnivå 2 Senast ändrad 2023-01-24 

 
Davage, David. 2020. Sju myter om lovsång – och vad Bibeln egentligen säger. Umeå: David Media. 
Fallberg Sundmark, Stina. 2018. Kristen gudstjänst, en introduktion. Skellefteå: Artos Norma, i urval, ca. 260 s. 
Kärkkäinen, Veli-Mätti. 2002. An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical, and Global perspectives. 

London: IVP Academic. 
 

En av följande böcker: 
Hegertun, Terje. 2017. The Spirit Driven Church: Signs of God’s Graceful Presence. Eugene: Pickwick 

Publications, i urval, ca. 230 s. 
Hegertun, Terje. 2018. Nådens gaver i gjestfrihetens hus: Kirken som karismatisk og sakramentalt felleskap. Oslo: 

Luther forlag. 
 

Litteratur kopplad till studiet av kyrkliga handlingar 
Gudstjänstboken. 2005. (Pingst, EFK, SAM samt Baptist). 
Kyrkohandbok . 2016. (Equmeniakyrkan). 
Handboksförslag. 2016. (Svenska kyrkan). 
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