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KUNSKAPSOMRÅDE DIAKONI

Termin 1 och 2
Bodin, Magnus & Hollmer Miriam, (2019) Vägledning för diakoni, med teologisk reflektion.
Argument förlag. Finns att läsa som pdf eller ladda ner.
https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/vagledning-for-diakoni-i-svenskakyrkan
Christiansson, E, Linde S, Hansson J M. (2021) Diakoni, reflektion och praktik. Verbum
Christiansson, Elisabeth, mfl (2018) Kan barmhärtigheten institutionaliseras. Artos&Norma förlag
Edgardh, Ninna, (2019) Diakonins kyrka (2019) Verbum förlag
Fritzon Ulrika& Älvebrandt Ebba, Försoningens väg, 2022, Verbum, (valda delar)
Termin 1
Dietrich, Jörgensen, Korslien & Nordstokke (red.) (2014) Diakonia as Christian Social Practice.
Anintroduction. Wipf & Stock. (Valda delar) e-bok.
Lindström Sanna och Hans-Erik, (2015) Diakonins sju bord Verbum.
Starke, Per (red) (2010) Exposure som synsätt, förhållningssätt och arbetssätt. Göteborg,
BräckeDiakoni (finns att låna på SKUI)
Öjermo, Carina & Hjalmarsson, Elisabeth & Gerdes, Hanna (2012) Rättighetsbaserat arbete i
kyrkorna. Introduktion och metoder. Stockholm, Argument förlag.
Sundström, Harriet,(2021) Etik i Diakonin, Argument förlag. (valda delar)
Termin 2
Bodin, Magnus (2013) Ekonomiskt stöd i församlingen. Verbum. (finns att låna på SKUI)
Material som kan hämtas på nätet:
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
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

Nordstokke, (2015) Diakoni i kontext, Lutherska världsförbundet. PDF finns att hämta på Diakoni.nu,
Mission in Context doc (diakoni.nu)
Artiklar och valfri bok i folkhälsa tillkommer.
Aktuella artiklar och bokavsnitt kan tillkomma och tillhandahålls då på utbildningsinstitutet.

KUNSKAPSOMRÅDE: GUDSTJÄNST
Christiansson Drake, E, Hansson J M, Linde S (red) (2021) Diakoni, reflektion och praktik. Verbum.
(kapitel 7, Ahlqvist, K, Säll C)
Biskopsbrev, Fira Nattvard (2020) https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
Den svenska psalmboken med tillägg, 2002 eller senare års utgåva
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan (finns i klassuppsättning)
Modéus, Martin (2013) Gudstjänstens kärnvärden – om relationer, värden och form i gudstjänsten.
Verbum. (valda delar)
Aktuella artiklar och bokavsnitt kan tillkomma och tillhandahålls då på utbildningsinstitutet.

KUNSKAPSOMRÅDE: FÖRSAMLINGSPEDAGOGIK
Hedman, Anders (2015) Undervisa i kristen tro. Argument
Material som kan hämtas på nätet:
Biskopsbrev: https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
- Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan
- Biskopsbrev om lärande och undervisning ”och lär dem”
Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete (gällande)
https://internwww.svenskakyrkan.se/Konfirmation/riktlinjer-for-konfirmandarbete . Läggs på
lärplattformen.

KUNSKAPSOMRÅDE: SJÄLAVÅRD
Termin 1 och 2
Björklund, Lars och Dillmar, Kerstin (2017) ”Kan du förstå mig? Argument
Dillmar, Kerstin & Björklund, Lars (2020) Rum för livet – att hitta språk för verkligheten. Argument
Falk, Bent (2005/2012) Att vara där du är. Samtal med människor i kris. Verbum
Okkenhaug, Berit (2004) Själavård, en grundbok. Libris
Sundström, Harriet,(2021) Etik i Diakonin, Argument förlag. (valda delar)
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Termin 1
Ideström, Jonas och Löf Edberg, Gunilla (red.) (2018) Att öppna ett slutet rum. Själavård och
ecklesiologi. Verbum (valda delar)
Igra, Ludvig (2011) Den tunna hinnan mellan omsorg och grymhet. Natur& Kultur.
Termin 2
Eriksson, Thérèse, (2014) Möt mig som jag är. Libris. (Finns som klassuppsättning)
Nyberg, Ullakarin (2013) Konsten att rädda liv – om att förebygga självmord. Natur & Kultur (valda
delar)
Fritzon Ulrika& Älvebrandt Ebba, Försoningens väg, 2022, Verbum, (valda delar)
Material som kan hämtas på nätet:
Biskopsmötet (2000 rev. 2004) Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkans arbete
https://www.svenskakyrkan.se/publikationer
Ett skyddat rum Tystnadsplikt i Svenska kyrkan. Svenska kyrkans utredningar 2010:3
SKU-2010_3-Ett-skyddat-rum-Tystnadsplikt-i-Svenska-kyrkan.pdf (diakoni.nu)
Kompletterande texter eller annat material tillkommer.

KUNSKAPSOMRÅDE: STRATEGI OCH LEDARSKAP
Termin 2
Christiansson Draket, E, Hansson J M Linde S. (red) (2021) Diakoni, reflektion och praktik. Verbum
(kapitel 8, Delaktighet i diakonalt arbete, Nyström Å, Glas K)
Eek Jonas,(2022) Kompass framtiden. Verbum
Material som kan hämtas på nätet:
Kyrkoordningen (med kommentarer finns för utlåning – finns i textform på nätet)
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
Rapporten Av fri vilja på fri tid. Utgiven av Svenska kyrkan.
Av fri vilja på fri tid. Ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet på 2020-talet.
Aktuella artiklar och bokavsnitt kan tillkomma och tillhandahålls då på utbildningsinstitutet.

KUNSKAPSOMRÅDE: TEOLOGI OCH SAMHÄLLE
Bibelkunskap
Bibel 2000

From, Nicklas, Norén Marit, Olofsson Johanna (2021) Bibelsmedjan. Kreativ bibelläsning i grupp.
Argument förlag. (valda delar)
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Svenska kyrkans tro och liv

Ekström, Sören (2016). Svenska kyrkan – i går, i dag, i framtiden. Pdf, (valda delar). finns att ladda
ner från Myndigheten för stöd till trossamfund. SvK_Bok_2016-04-06SLUT.pdf (myndighetensst.se)
Grenholm, Cristina (2015). Vår tro som min. Verbum. Pdf som delas på lärplattformen.
Alls mäktig (ur Hillert, Sven (2017). Tro i hållbar utveckling – med Gud bortom dualismen.
Argument) Pdf på lärplattformen.
Hur vet vi att Gud bryr sig? s.37-55).( Ur Jackelén, Antje (2020) Otålig i hoppet: teologiska frågor i
pandemins skugga. Verbum) PDF på lärplattformen)
Alden & Gustafsson-Lundberg, ”Skapelsen som evangeliets förståelsehorisont”, s.122-132, ur Svensk
teologisk kvartalsskrift. Pdf på lärplattformen.
”Vart tog folkkyrkan vägen”, Caroline Edlund, ur SKT 2/2022. Pdf på lärplattformen.
Kyrkan bortom murar (ur Tro i Hållbar utveckling, Hillert, på temat dopet). Pdf på lärplattformen.
Kyrkan i det offentliga rummet: s.9-26. Pdf på lärplattformen. Finns även på webben…
”Gör som Gud – sluta vara enskild”, Dobers i SKT 4 2021. Pdf på lärplattformen.
”Samspelets teologi”, Bergström i SKT 4 2021. Pdf på lärplattformen.
Material som kan hämtas på nätet:
Kyrkoordningen: Första avdelningen, dopet och nattvardens inledningstexter.
Biskopsbrev: https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
- Leva i dopet (2011)
- Fira nattvard (2020)
- Ett biskopsbrev om klimatet (kapitel 3 och 4)
Aktuella artiklar och bokavsnitt kan tillkomma och tillhandahålls då på utbildningsinstitutet.

Ekumenik och religionsmöte

Jakob Wirén: ”Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som
profet” (Verbum, 2021), (Del I)
Berörd – samtal om mission, s. 56-66 pdf. Pdf på lärplattformen.
Material som kan hämtas på nätet:
Biskopsbrev (2019). De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext. Pdf,
https://www.svenskakyrkan.se/publikationer (kap 1-2)
”Kristna i möten med människor av annan tro” PDF finns att ladda ner från Sveriges Kristna råd.
kristna-i-moten-med-manniskor-av-annan-tro.pdf (skr.org)
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Studiedokumentet ”Guds vägar”PDF finns att ladda ner från Svenska kyrkan.
Guds vägar, judendom och kristendom - ett inomkyrkligt samtalsdokument (pdf, 13 sidor).pdf
(svenskakyrkan.se)
”Tio tumregler för god ekumenik” PDF finns att ladda ner på Sveriges Kristna Råd (www.skr.org)
skr-tio-tumregler.pdf
Aktuella artiklar och bokavsnitt kan tillkomma och tillhandahålls då på utbildningsinstitutet.
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