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Kursen syftar till…
- att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser,
yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt.

-

att studenten ska få kunskap om och utveckla sin reflektion kring gudstjänst och kyrkliga handlingar.

Kursen innehåller…
Kursen Gudstjänst och kyrkliga handlingar syftar till fördjupade ämneskunskaper inom ecklesiologi, liturgik
och praktisk träning av yrkeskompetenser i relation till gudstjänsten och kyrkliga handlingar, samt till
utveckling av ledarkompetenser, bearbetning av personlig utveckling och andligt formande på ett
integrativt sätt.
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.
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 ecklesiologisk ram
bearbetas djupdimensioner av ecklesiologiska perspektiv i relation till gudstjänst och liturgi. Kursen
avslutas med reflektioner kring samspel mellan gudstjänst och tradition i församlingsutveckling.
Delar av denna kurs motsvarar de ämnen och teman som finns i seminariekursen KM251R Teologi om kyrkliga
handlingar (7,5hp) 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 ökad kunskap om olika ecklesiologiska modeller och dess konsekvenser för gudstjänst och liturgi
• visa förståelse för hur olika teologiska traditioner påverkat kyrklig praxis och vilka teologiska
perspektiv detta ger för människors livstolkning, samt

•
•

visa fördjupad kunskap och teologisk förståelse av om handlingar i församlingen så som dop,
konfirmation, vigsel, bikt, barnvälsignelse och begravning,
visa ökad kunskap om musikens plats i 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 bearbeta olika kyrkliga handlingar och moment i gudstjänsten i ett
teologiskt perspektiv
• visa utvecklad ledarförmåga och yrkeskompetens utifrån de områden i terminsöverlåtelse och loggbok
som berör gudstjänsten
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förståelse för relationen mellan teologiska övertygelser och kyrklig praxis (i kyrkliga handlingar
såsom nattvard, griftetal, 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
• visa förmåga att relatera spiritualitet och församlingsutveckling till ecklesiologiska grundfrågor.

Kursmoment och redovisning av kursen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagande i lektioner och litteraturseminarier
Mentorssamtal
Terminsöverlåtelse och terminsreflektion
Loggboken används och studenten bearbetar, i samråd med mentor, två områden kopplade till
kyrkliga handlingar under terminen. (2 x 400 ord)
Skriftlig tentamen
Skriftligt PM kring kyrkliga handlingar, kopplad till ecklesiologisk ram
Studiebesök eller reseerfarenhet med redovisande seminarium
Litteraturseminarier
Deltagande i utvärdering av kursen
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