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Behörighet/förkunskaper

60hp Teologi inklusive TL103 Systematisk teologi 1.

Mål/förväntade studieresultat
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 teologiskt 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
Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin yrkeskompetens och sina ämneskunskaper inom
ecklesiologi och liturgik 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.

Undervisning/arbetsformer
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.

Examination
Deltagande i litteraturseminarier. (1hp)
Skriftlig tentamen. (2,5hp)
Skriftligt PM kring kyrkliga handlingar. (4hp)

Betyg
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. Inga ändringar har gjorts sedan
sist.
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