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Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten:
• visa fördjupad kunskap om kyrkosyner, ecklesiologiska modeller samt liturgins utveckling, samt
• visa förståelse av gudstjänstens teologi och praktik.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten:
• visa förmåga att redogöra för kyrkosynens tillämpning i ledarskap, gudstjänstform och predikan, samt
• visa färdighet genom att inom ramen för ett fältstudium samla och kategorisera material för att urskilja
och redogöra för ecklesiologiska grunddrag så som de framträder i en given kontext.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten:
• visa förmåga att jämföra och värdera aktuella ecklesiologiska vägval inom svensk frikyrklighet, samt
• visa förmåga att kunna resonera om och motivera ecklesiologiska vägval i en given teologisk kontext
samt kunna bedöma dessa med hänsyn till relevanta kyrkovetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter.

Innehåll
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.

Undervisning/arbetsformer
Studenten bearbetar kursens innehåll genom föreläsningar, seminarier, kommunikationsövningar,
litteraturbearbetning och fältstudium.

Examination
Skriftlig litteraturredovisning (4,5 hp)
Fältstudierapport (3 hp)

Betyg

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

Litteraturlista
Gemensam litteratur
Fahlgren, Sune. 1994. ”Frikyrkligt gudstjänstliv – ett försök till historisk orientering.” I enhetens tecken:
Gudstjänsttraditioner 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)
Fahlgren, Sune. 2013. ”Från blandad kör till lovsångsteam. Historiska och teologiska perspektiv på
frikyrkliga sånggrupper”. Med skilda tungors ljud. Körsång och gudstjänstspråk. (Svenskt Gudstjänstliv vol. 88)
(tillgängliggörs på itslearning), (s 23-76)
Kärkkäinen, Veli-Mätti. 2002. An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical & Global perspectives. London:
IVP Academic. ISBN: 0830826882. (238s)
Long, T. G. 2005. The Witness of Preaching. Louisville: Westminster John Knox Press. ISBN: 978-0664229436.
(140s)
White, James F. 2001. Introduction to Christian Worship. 3 ed. Nashville: Abingdon Press. ISBN:
9780687091096 (326s)
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