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KUNSKAPSOMRÅDE DIAKONI
Analysenhetens omvärldsrapport 2019, pdf, www.svenskakyrkan.se
(http://statistik.svenskakyrkan.se/statistiksidor/App/#/rapport/publikationer)
Biskopsmötet (2014) Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan.
https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
Biskopsmötet (2015) Ett biskopsbrev om diakoni, https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
Bodin, Magnus (2013) Ekonomiskt stöd i församlingen. Verbum. (finns att låna på SKUI)
Bodin, Magnus & Hollmer Miriam. Vägledning för diakoni 2019, med teologisk reflektion
Linde,Stig(red) Observera en ny uppdaterad version av den tidigare publikationen med samma namn.
https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/vagledning-for-diakoni-i-svenskakyrkan
Christiansson, Elisabeth, mfl (2018) Kan barmhärtigheten institutionaliseras. Artos&Norma förlag
Dietrich, Jörgensen, Korslien & Nordstokke (red.) (2014) Diakonia as Christian Social Practice. An
introduction. Wipf & Stock. (Valda delar)
Edgardh, Ninna,(2019) Diakonins kyrka. Verbum förlag
Ideström Jonas, Linde Stig, (2017) Välfärd och kyrka pdf, www.svenskakyrkan.se,
https://www.svenskakyrkan.se/forskning/e-bocker
Kyrkoordning för Svenska kyrkan (Sjunde avdelningen, kapitel 32)
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
Lindström Sanna och Hans-Erik, (2015) Diakonins sju bord. Verbum förlag
Nordstokke, Kjell (2015) Diakoni i kontext, Lutherska världsförbundet pdf,
https://www.svenskakyrkan.se/Sve/Bin%c3%a4rfiler/Filer/Diakoni_i_kontext%20LVF%20Svenska%
202015.pdf
Nordström, Marie (red) (2012) Det handlar om barn, Stockholm Verbum förlag, pdf på
http://www.erstadiakoni.se/sv/synsatt/Bocker/
Sohlberg, Kristina, (2014) Diakoni på landsbygden, pdf på http://www.diakoni.nu/bibliotek/rapporter/
Starke, Per (red) (2010) Exposure som synsätt, förhållningssätt och arbetssätt. Göteborg, Bräcke
Diakoni (finns som klassuppsättning)

Öjermo, Carina & Hjalmarsson, Elisabeth & Gerdes, Hanna (2012) Rättighetsbaserat arbete i
kyrkorna. Introduktion och metoder. Argument förlag.
Artiklar i folkhälsa och andra ämnen tillkommer.
Fördjupningslitteratur:
Blennberger, Erik & Hansson, Mats J (red.) (2008) Diakoni – tolkning, historik och praktik. Verbum
(valda delar)
Carlander, Jacob, Wedeen, Andreas (2019) Att förstå sin egen utsatthet. Liber

KUNSKAPSOMRÅDE FÖRSAMLINGSPEDAGOGIK
Biskopsbrev: Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
Hedman, Anders (2015) Undervisa i kristen tro. Argument
Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete (gällande)
https://internwww.svenskakyrkan.se/Konfirmation/riktlinjer-for-konfirmandarbete . Läggs på
lärplattformen.
Artiklar tillkommer.

KUNSKAPSOMRÅDE GUDSTJÄNST
Den svenska psalmboken med tillägg, 2002 års utgåva med nya evangelieboken och bönboken
Ellverson, Karl-Gunnar (2003) Handbok i liturgik. Verbum, valda delar (kommer att finnas på
lärplattformen)
Modéus, Martin (2013) Gudstjänstens kärnvärden – om relationer, värden och form i gudstjänsten.
Verbum. (valda delar)
Petersson, Lena (2013) Kärlekens måltid – om mässans musikens teologi, Arcus, (valda delar)
Biskopsbrev (2020) Fira Nattvard https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken
Artiklar tillkommer.

KUNSKAPSOMRÅDE SJÄLAVÅRD
Biskopsmötet (2000 rev. 2004) Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkans arbete
https://www.svenskakyrkan.se/publikationer

Björklund, Lars och Dillmar, Kerstin (2017) ”Kan du förstå mig? Arguments förlag
Eriksson, Thérèse, (2014) Möt mig som jag är. Libris. Finns som klassuppsättning.
Falk, Bent (2005/2012) Att vara där du är. Samtal med människor i kris. Verbum förlag
Ideström, Jonas och Löf Edberg, Gunilla (red.) (2018) Att öppna ett slutet rum. Själavård och
ecklesiologi. Verbum förlag (valda delar)
Igra, Ludvig (2011) Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet. Natur& Kultur
Nyberg, Ullakarin (2013) Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord. Natur & Kultur (valda
delar)
Okkenhaug, Berit (2004) Själavård, en grundbok. Libris
Artiklar tillkommer.

KUNSKAPSOMRÅDE STRATEGI OCH LEDARSKAP
Nordström, Jan Olof (red), (2016) Idealitet som utmanar, Verbum
Kyrkoordningen (med kommentarer finns för utlåning – finns i textform på nätet)
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
Artiklar tillkommer.

KUNSKAPSOMRÅDE TEOLOGI OCH SAMHÄLLE
BIBELKUNSKAP

Bibel 2000
Eriksson, Lars Olov och Viberg, Åke (red.) (2009) Gud och det utvalda folket, inledning till Gamla
testamentet. Verbum förlag. (valda delar)
Mitternacht, Dieter och Runesson, Anders (red.) (2006) Jesus och de första kristna, inledning till Nya
testamentet. Verbum förlag. (valda delar)

SVENSKA KYRKANS TRO OCH LIV

Biskopsbrev (2011) Leva i dopet. https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev/leva-i-dopet---ettbiskopsbrev-om-dop

Biskopsbrev (2020) Fira nattvard. https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev/biskopsbrev-omnattvarden
Ekström, Sören (2016). Svenska kyrkan – i går, i dag, i framtiden. Pdf, (valda delar).
Grenholm, Cristina (2015). Vår tro som min. Verbum.
Hillert, Sven (2017). Tro i hållbar utveckling – med Gud bortom dualismen. Argument.
Jackelén, Antje (2020) Otålig i hoppet: teologiska frågor i pandemins skugga. Verbum
Kyrkoordningen: Första avdelningen, dopet och nattvardens inledningstexter.
Petersson, Lena (2013). Kärlekens måltid – om mässans och musikens teologi. Arcus förlag (valda
delar)
Artiklar tillkommer.
EKUMENIK OCH RELIGIONSMÖTE

Biskopsbrev (2019). De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext. Pdf,
https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
Guds vägar. Judendom och kristendom – ett inomkyrkligt samtalsdokument
https://www.svenskakyrkan.se/publikationer
Sann mot sig själv – öppen mot andra. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan (2011) Svenska
kyrkan. Pdf (kap 1) https://www.svenskakyrkan.se/publikationer
Tio tumregler för god ekumenik, Sveriges kristna råd (2005). Pdf,
https://www.skr.org/material/tio-tumregler-for-god-ekumenik/
Jackelén, Antje (2016). Samlas kring hoppet. Verbum (kap 4)
Artiklar tillkommer.

