
 
 

    
    

 

Kursplan 2023-2024 

FL07 Gudstjänst och kyrkliga handlingar 

Övergripande teman och kompetenser som tränas 
• Församlingsteologiska frågor i ljuset av tradition, förändring och olika kyrkotraditioner 
• Gudstjänstlivets betydelse för individen, församlingen, kyrkan och samhället 
• Bearbetning av kyrkliga handlingar teologiskt och praktiskt  

Innehåll 
Kursen Gudstjänst och kyrkliga handlingar syftar till fördjupade ämneskunskaper inom ecklesiologi, 
liturgik och praktisk träning av yrkeskompetenser i relation till gudstjänsten och kyrkliga hand-
lingar. Dessutom har kursen som mål att utveckla ledarkompetenser och möjliggöra andligt for-
mande på ett integrativt sätt. 

Kursen kartlägger samtida frågor och erfarenhet i relation till församlingens gudstjänstliv. Med utgångspunkt 
i en bred ecklesiologisk reflektion bearbetas gudstjänstens teologi och praktik så som den visar sig i olika 
gudstjänstmoment samt specifika kyrkliga handlingar. Utifrån en personlig ingång, som studenten själv väljer 
efter eget intresse, bearbetas djupdimensioner av kursens olika moment i relation till gudstjänst och liturgi. 
Kursen avslutas med reflektioner kring samspel mellan gudstjänst och tradition i församlingsutveckling. 
Vidare fortsätter 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, livsbearbetande seminarier och terminsreflektion. Kursen rym-
mer mål, teman och examinationer som ingår i högskolekursen KM251L Teologi om kyrkliga handlingar.  

Redovisning 
• PM: Arbete om kyrkliga handlingar (h)  
• Hemtentamen (h)  
• Litteraturseminarier  
• Studiebesök 
• Alla FL-kurser förutsätter deltagande i lektioner och seminarier, mentorsamtal, terminsöverlåtelse och 

terminsreflektion, loggboksbearbetning, samt deltagande i kursutvärdering. 
(h) används för att markera examinationer i högskolekursen KM251L 

Kursutveckling 
• Kursplanen är omgjord för att betona kompetenser som ska tränas.  
• Hegertuns bok på engelska har kompletterats med ett alternativ på norska 

Litteraturlista 
Davage, David. 2020. Sju myter om lovsång, och vad Bibeln egentligen säger. Umeå: David Media (150 s.)  
Fallberg Sundmark, Stina. 2018. Kristen gudstjänst: en introduktion. Skellefteå: Artos Norma.(i urval, ca. 260  
s.)  
En av följande böcker av Hegertun: 
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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:Lu-

ther forlag, 290 s. 
Kärkkäinen, Veli-Mätti. 2002. An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical and Global perspectives.  
London: IVP Academic. (200 s)  
 
Gudstjänstboken (2005), Pingst, EFK, SAM samt Baptist. (144 s)  
Kyrkohandbok (2016), Equmeniakyrkan. (256 s)  
Handboksförslag (2016), Svenska kyrkan. (422 s) 
Kompendium med artiklar (ca 300s), tillgängliggörs som pdf 

Litteratur kopplad till studiet av kyrkliga handlingar. Urval av artiklar som tillgängliggörs av skolan 

 
Referenslitteratur 
Albrecht, Daniel E. 1999. Rites in the Spirit: A Ritual Approach to Pentecostal/Charismatic Spirituality. Bloomsbury 

Academic. ISBN 1841270172. 
Brodd, Sven-Erik. 2003. ”Kyrkan som kommunikativ gemenskap: om ecklesiologi och kyrkomusik.” I: 

Björkstrand et al (red) Theologica practica et misica sacra. Festskrift till Karl-Johan Hansson. Skrifter I 
praktisk teologi vid Åbo Akademi 43. Åbo: Åbo akademi, s. 121-39. 

Cavanaugh, William T. 2002. Theopolitical Imagination: Discovering the Liturgy as a Political Act in an Age of Global 
Consumerism. London: T & T Clark. 

Cedersjö, Björn, och Sune Fahlgren. 1988. Gudstjänsten. En gåva att upptäcka. Örebro: Libris.  
Chan, Simon. 2001. Liturgical Theology. Inter-Varsity Press. ISBN 978-0830827633 (200 s.) 
Ellis, Christopher J. 2004.Gathering: A Theology and Spirituality of Worship in Free Church Tradition. London: SCM 
Press.  
Fahlgren, Sune (red). 2019. Hela livets kyrka: pastoral teologi för vigsel, begravning, dop och välsignelse. Stockholm: 
Votum Gullers förlag. (s. 68-75, 108-158.) 
Fahlgren, Sune. 1994. ”Frikyrkligt gudstjänstliv – ett försök till historisk orientering.” I enhetens tecken: Guds-

tjänsttraditioner och gudstjänstens förnyelse i svenska kyrkor och samfund. Redigerad av Fahlgren, Sune och Rune 
Klingert. Örebro, Libris. (s. 179–192)(läses i urval och tillgängliggörs på itslearning) (ca 30s) 

Halldorf, Joel, Åsa Molin och Robert Eriksson. 2015 (red). Söndag: gudstjänst i en ny tid. Örebro: 
Libris. ISBN: 978-91-7387-415-1 

Modéus, Martin. 2005. Mänsklig gudstjänst. Om gudstjänsten som relation och rit. Stockholm: Verbum 
ISBN 9 789 152 630 549 

Smith, James K.A. 2009. Desiring the Kingdom: Worship, Worldview and Cultural Formation. Grand Rapids: Baker 
Academic. ISBN 978-0-8010-3577-7 

Tove, R. S. 2013. ”Lovsang formerer! Modern lovsang som økumenisk spiritualitet i vår tid”. Kristen 
spiritualitet: perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer. K.-W. Saether. Trondheim/Oslo: Akademiska For-
lag.: 167–188.  https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/184 
Vingren, Ellen. 2019. ”Lovsång som bön – Samtida kristen spiritualitet och behovet av en ny karta”. Man 
ska vara sig själv: En bok om ungdomar, tro och delaktighet. J. Forsling, C. Klintborg and F. Wenell. Örebro, 
Marcus förlag. s: 179–197. 
Volf, Miroslav och Dorothy Bass, red. 2002. Practicing Theology: Beliefs and Practices in Christian Life. Grand 

Rapids: Eerdmans, s. 228–42. ISBN: 0802849318 
 
Referensverk kring teologi och praktiker (har historiska översikter): 
Dyrness, William A., m. fl, red. 2008. Global Dictionary of Theology. Downers Grove: IVP Academic. ISBN: 

978-0-8308-2454-0 (artiklar om dop, nattvard, vigsel, med mera). 
Ellverson, Karl-Gunnar. 2003. Handbok i liturgik. Stockholm: Verbum. 
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