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Studiegång 4-årigt Pastors- och Ledarprogram 
 

Församlingsledarkurser med kursbeteckning FL bedrivs inom folkhögskolan på 50% studietakt. 
Rutor i FL-kurser markerar inbäddade högskolekurser där folkhögskolans kurs ger undervisning 
och bearbetning för examinerande moment i högskolekursen. FL-kurs 01-08 ges på torsdagar. 
 
Högskolans kurser ges inom följande ämnesområden: 
AA = Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier 
BV = Bibelvetenskap 
KM = Kyrko- och missionsstudier 
RR = Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap 
ST = Systematisk teologi 
C = Campuskurs i Örebro, D = Distanskurs, H = Hybridkurs, L = läskurs, R = Regional kurs. 
Kursnummer som börjar på 2 markerar påbyggnadskurser inom högskolan. 
 
På studiecentra (SC) ges högskolekurserna i årskurs 1-2 på onsdagar. På Campus Örebro (CÖ) ges 
högskolekurserna i årskurs 1-2 på tisdag-onsdag eller onsdag och fredag beroende på kurs.  
I årskurs 3-4 ges alla högskolekurser gemensamt på fredagar. 
 

Årskurs 1 
 

Block HT1 
v35-44 

Block HT2 
v45-02 

Block VT1 
v04-13 

Block VT2 
v14-23 

RR101C/RR101R 
Introduktion till teologiska 

studier (7,5hp) 

BV101C/BV101R 
Gamla testamentet, 

baskurs (7,5hp) 

BV102C/BV101R 
Nya testamentet, baskurs 

(7,5hp) 

KM102R/ST103C 
SC: Kyrkohistoria, baskurs 

(7,5hp) 
CÖ: Systematisk teologi 1 

(7,5hp) 

Församlingsledarakademin FL01 
Ledaren, församlingen och ledarskapet 

 

Församlingsledarakademin FL02 
Ledaren, församlingen och samhället 

 
 
 
 
 

 
  

KM180L 
Ledarskap i församling (7,5hp) 
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Årskurs 2 

 

Block HT1 

v35-44 

Block HT2 

v45-02 

Block VT1 

V04-13 

Block VT2 

v14-23 

ST103R/KM102C 

SC: Systematisk teologi 1 
(7,5hp) 

CÖ: Kyrkohistoria, 7,5hp 

RR106C/RR106R 

Världsreligionerna, 
baskurs (7,5hp) 

 

KM101C/KM101R 

Missionsvetenskap, 
baskurs (7,5hp) 

 

BV103C/BV103R 

Bibelteologi 1 (7,5hp) 

 

Församlingsledarakademin FL03 

Ledaren och kommunikationen 

 

 

 

 

Församlingsledarakademin FL04 

Ledaren i möte med andra 

 

 

 

 

 
Årskurs 3 

 

Block HT1 

v35-44 

Block HT2 

v45-02 

Block VT1 

v04-13 

Block VT2 

V14-32 

BV207R 

Exegetisk fördjupning med introduktion till bibliska 
språk (15hp) 

ST208R 

Systematisk teologi 2 

Människan och 
frälsningen (7,5hp) 

AA231R 

Självständigt arbete 
(7,5hp) 

Församlingsledarakademin FL05 

Bibeln i församlingsliv 

 

 

 

Församlingsledarakademin FL06 

Människor i möte 

 

 

 

Alt. Bibelvetenskaplig inriktning 

Alt. Social-diakonal inriktning (DIOS) 

Alt. Interkulturell inriktning (PROMIS) 

Alt. Internationell inriktning (med studier utomlands) 

 
 

  

RR280L 

Kommunikation och konflikthantering 
(7,5hp) 

 

ST251R 

Etik (7,5hp) 

BV268R 

Bibelteologi (7,5hp) 

RR246R 

Religionsbeteendevetenskap (7,5hp) 
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Årskurs 4 
 

Block HT1 

v35-44 

Block HT2 

v45-02 

Block VT1 

v04-13 

Block VT2 

V14-23 

ST206R 

Religionsfilosofi och 
idéhistoria (7,5hp) 

AA232R + AA234L 

Självständigt arbete (15hp) + Vetenskaplig teori och 
metod (7,5hp) 

BV243R 

Bibelbruk och 
bibeltolkning i kristen 
förkunnelse (7,5hp) 

Församlingsledarakademin FL07 

Gudstjänst och kyrkliga handlingar 

 

 

 

 

Församlingsledarakademin FL08 

Ledaren och teologisk integrering 

 

 

 

 

 

Profilerade studiealternativ  
Pastors- och ledarprogrammet erbjuder ett relativt fastslaget studieprogram. Det finns dock möjlighet att 

välja specifik fördjupning genom en inriktning i årskurs 3: 

Bibelvetenskaplig inriktning: Denna inriktning kan läsas på alla studieorter. Den ger dig redskap att läsa 

Bibeln på grundspråken, grekiska och hebreiska. Den utgör förkunskapskrav för magister- och 

masterutbildning inom bibelvetenskap. 

 Kursupplägg i BV-inriktning årskurs 3: 

Block HT1 

v35-44 

Block HT2 

v45-02 

Block VT1 

v04-13 

Block VT2 

v14-23 

 
BV201H 

Nytestamentlig grekiska 1 
eller 

BV205H 
Gammaltestamentlig 

hebreiska 1 
 

 
BV202H 

Nytestamentlig grekiska 2 
eller 

BV208H 
Gammaltestamentlig 

hebreiska 2 
 

ST208R 

Systematisk teologi 2 

Människan och 
frälsningen (7,5hp) 

AA231R 

Självständigt arbete inom 
BV, KM eller ST (7,5hp) 

Församlingsledarakademin FL05 

Bibeln i församlingsliv 

 

 

Församlingsledarakademin FL06 

Människor i möte 

 

 

 

KM251R 

Teologi om kyrkliga handlingar (7,5hp) 

 

ST252R 

Systematisk teologi 3, Teologisk integrering 
(7,5hp) 

 

BV268R 

Bibelteologi 2 (7,5hp) 

RR246R 

Religionsbeteendevetenskap (7,5hp) 
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Kursupplägg i BV-inriktning årskurs 4: 

Block HT1 

v35-44 

Block HT2 

v45-02 

Block VT1 

v04-13 

Block VT2 

v14-23 

BV205H 
Gammaltestamentlig 

hebreiska 1 
eller 

BV201H 
Nytestamentlig grekiska 1 

BV232R + BV234 

Självständigt arbete (15hp) + Vetenskaplig teori och 
metod (7,5hp) 

BV2xx 

Fördjupning i språklig 
GT-kurs (7,5hp) 

Församlingsledarakademin FL07 

Gudstjänst och kyrkliga handlingar 

 

 

 

 

Församlingsledarakademin FL08 

Ledaren och teologisk integrering 

 

 

 

 

 

Kursupplägg i social-diakonal inriktning årskurs 3 (DIOS): 

Denna inriktning kan läsas det tredje året inom pastors- och ledarprogrammet eller som särskild terminskurs 

för människor som är på väg in i diakonalt arbete. Den ger dig möjlighet att rikta studierna mot kyrkans 

diakonala uppdrag i världen. Det är ett växande fält för församlingar och inriktningen ger verktyg till att 

arbeta diakonalt. 

Block HT1 

V35-44 

Block HT2 

v45-02 

ST257R 
Kyrkan i samhället (7,5hp) 

RR247R 
Idéburet ledarskap i diakoni (7,5hp) 

Församlingsledarakademin FL15 

Social-diakonal tjänst 

 

 

 

 

 

  

KM252R 

Diakonins teologi, ledarskap och uttryck 
(7,5hp) 

KM251R 

Teologi om kyrkliga handlingar (7,5hp) 

 

ST252R 

Systematisk teologi 3, Teologisk integrering 
(7,5hp) 
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Kursupplägg i interkulturell inriktning årskurs 3 (PROMIS): 

Denna inriktning kan läsas det tredje året inom pastors- och ledarprogrammet eller som särskild terminskurs 

för människor som är på väg in i missionsarbete. Du får studera kulturförståelse, interkulturell tjänst, 

migration och integration som kan användas i kulturöverskridande arbete både i Sverige och utomlands. 

Interkulturell inriktning kan även kombineras med social-diakonal in riktning. 

Block HT1 

v35-44 

Block HT2 

v45-02 

Block VT1 

v04-13 

Block VT2 

v14-23 

BV207R 

Exegetisk fördjupning med intro till bibliska språk 
(15hp) 

AA231R 

Självständigt arbete 
(7,5hp) 

ST253R 

Migration, Nation och 
Globalization (7,5hp) 

Församlingsledarakademin FL05 

Bibeln i församlingsliv 

 

 

 

Församlingsledarakademin FL16 

Interkulturell tjänst 

 

 

 
 

Kursupplägg i internationell inriktning årskurs 3: 

Denna inriktning ger dig möjligheter att bli utbytesstudent under en termin eller att bedriva kontextuella 

studier utomlands i mission under 5-8 veckor. Kurser i utbytesstudier vid annan skolinstitution måste i 

förhand godkännas av studierektor för att kunna ingå i programmet. Vid studier i missionskontext ersätts 

kursen ST208R Systematisk teologi 2 av kursen ST207 Kontextuell teologi (läskurs, 7,5hp). Inom 

internationell inriktning läses kursen KM246 Skandinavisk pentekostalism (7,5hp) eller ST206R 

Religionsfilosofi och idéhistoria (7,5hp) under höstterminen block 1. 

ALT arbetar med att finna fler lösningar inom ramen för Erasmus-samarbetet där möjlighet till viss 

finansiering kan erbjudas. Många andra teologiska skolor kan vara tänkbara för utomlandsstudier under 

förutsättning att de bekostas av studenten och studieplaneras inom ALT. Studier inom internationell 

inriktning måste godkännas i varje individuellt fall av verksamhetsledningen. 

Block VT1 

v04-13 

Block VT2 

v14-23 

ST207D 
Kontextuell teologi (läskurs 

7,5hp) 

AA231R 
Självständigt arbete 

(7,5hp) 

Församlingsledarakademin FL06 

Människor i möte 

 

 

 

 

RR246R 

Religionsbeteendevetenskap (7,5hp) 

 

BV268R 

Bibelteologi (7,5hp) 

KM245R 

Kulturförståelse (7,5hp) 

 


