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Kurslitteraturen anges per kunskapsområde. Med kurslitteratur avses för kursen obligatoriska texter i vidare
bemärkelse, såsom böcker (eller delar därav), artiklar, filmer, musikalier m m. Angiven kurslitteratur examineras
på något sätt under studietiden, exempelvis genom att ligga till grund för undervisning, gruppsamtal och
gemensam reflektion eller genom att den redovisas vid skriftligt eller muntligt prov, genom läslogg eller
hemuppgift.
I förekommande fall anges fördjupningslitteratur under särskild rubrik, det vill säga fakultativa texter som kan
läsas för djupare förståelse av ett ämnesområde, men som inte examineras inom kursen.
Notera att samma titel kan förekomma inom flera kunskapsområden.
Smärre justeringar av litteraturlistan kan ske inför vårterminen.
För samtliga kunskapsområden gäller att artiklar, kompletterande texter och annat material kan tillkomma.

KUNSKAPSOMRÅDE: DIAKONI
FÖRSAMLINGENS DIAKONI

Ett biskopsbrev om diakoni. Svenska kyrkan 2015; kan laddas ned via
https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
Bodin, Magnus, Hollmer, Miriam (2019) Vägledning för diakoni, med teologisk reflektion, Linde,
Stig (red). Observera att detta är en uppdaterad version av en tidigare publikation med samma namn.
Argument förlag, valda delar; kan laddas ned via
https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/vagledning-for-diakoni-i-svenskakyrkan

KUNSKAPSOMRÅDE: GUDSTJÄNST
LITURGIK OCH GUDSTJÄNST

Ellverson, Karl-Gunnar (2003) Handbok i liturgik. Verbum. valda delar; tillhandahålles.
Sjögren, Carl (2019 Kyrkan lovsjunger: en bok om gudstjänstens och musikens teologi. Artos
Wigorts Yngvesson, Susanne (2019) All din nåd är öppen famn. Psalmernas sjungna teologier.
Verbum. Valda delar.

Biskopsbrev
Kan laddas ned via https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
-

Leva i dopet. Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar (2011)
Valda delar
Fira nattvard. Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar (2020)
Valda delar.
Begravningen. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar (2006) Valda delar

FÖRDJUPNINGSLITTERATUR

Martling, Carl Henrik (1992) Svensk liturgihistoria. Verbum
Modéus, Martin (2013) Gudstjänstens kärnvärden. Verbum
Petersson, Lena (2013) Kärlekens måltid: om mässans och musikens teologi. Arcus
Selander, Sven-Åke (red) (2003) Liturgi och språk. Artos
Senn, Frank C (2012) Introduction to Christian Liturgy. Fortress Press, Minneapolis
Sveriges kyrkohistoria (1998-2005) Verbum
Kyrkoordningen; kan laddas ned via http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen.
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, 2017 (huvudvolym och musikvolym)
LITURGISK SÅNG OCH DIRIGERING

Jullander, Sverker (2012) Gregoriansk sång i svensk gudstjänst. Historiska och aktuella perspektiv.
Svenskt gudstjänstliv, kan laddas ned via journals.lub.lu.se/index.php/sgl/article/download/6152/5280
FÖRDJUPNINGSLITTERATUR

Ekenberg, Anders (1998) Den gregorianska sången. Gehrmans musikförlag. Valda delar; tillhandahålles.
Den svenska kyrkohandboken (1986) (körutgåva)
Göransson, Harald (1996) Gammalkyrkliga introitus (Wessmans musikförlag)

KUNSKAPSOMRÅDE: KONST OCH MUSIK
MUSIK I KYRKAN

Håkanson, Ragnar (red) (2006) Åtta röster om musik och teologi. Verbum, valda delar, tillhandahålles.
Maunsbach, Ulf och Wennersten, Ulrika (2018) Grundläggande immaterialrätt. Gleerups, s 53-132.
Tobin, Henrik (red) (2001) Musiken i Svenska kyrkans församlingar. Verbum; valda delar,
tillhandahålles.
FÖRDJUPNINGSLITTERATUR

Bengtsson, Kjell (red) (1982) Människan i kören. Gehrmans, valda delar, tillhandahålles.
Gabrielsson, Alf (2008) Starka musikupplevelser. Gidlunds förlag, valda delar, tillhandahålles.
Håkanson, Ragnar (red) (2012) Hållbara kyrkomusiker. Wessmans musikförlag
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HYMNOLOGI

Wigorts Yngvesson, Susanne (2019) All din nåd är öppen famn. Psalmernas sjungna teologier.
Verbum, valda delar.
FÖRDJUPNINGSLITTERATUR

Nisser, Per Olof, Selander, Sven-Åke, Inger, Bernskiöld (2014, 2017 och 2019) Psalmernas väg. Kommentarer till text och
musik i Den svenska psalmboken. Band 1 – 4. Wessmans, valda delar; tillhandahålles.
Lundberg, Mattias, Lundblad, Jonas (red) (2020) Arbete med psalm: Text, musik, teologi. Artos.
Den svenska psalmboken,1986
Psalmer i 2000-talet, 2006
Kyrksång, 2015
LATIN

Janson, Tore (2002) Latin. Kulturen, historien, språket. Wahlström & Widstrand

KUNSKAPSOMRÅDE: FÖRSAMLINGSPEDAGOGIK
Gällande riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

KUNSKAPSOMRÅDE: SJÄLAVÅRD
UTVECKLINGSPSYKOLOGI

Havnesköld, Leif, och Risholm Mothander, Pia (2009) Utvecklingspsykologi. Liber. Sidor anges vid
kursstart.
SJÄLAVÅRDSPERSPEKTIV FÖR KYRKOMUSIKER

Eriksson, Thérèse (2014) Möt mig som jag är. Libris.
Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkans arbete.
Svenska kyrkan 2004; kan laddas ned via http://www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet.

KUNSKAPSOMRÅDE: STRATEGI OCH LEDARSKAP
FÖRDJUPNINGSLITTERATUR

Kyrkoordningen; kan laddas ned via http://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen.
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KUNSKAPSOMRÅDE: TEOLOGI OCH SAMHÄLLE
BIBELKUNSKAP

From, Nicklas, Norén, Marit och Olofsson, Johanna (red) (2021) Bibelsmedja. Kreativ bibelläsning i
grupp. Argument förlag.
Bibel 2000
FÖRDJUPNINGSLITTERATUR

Eriksson, Lars-Olov & Viberg, Åke (red) (2009) Gud och det utvalda folket – inledning till Gamla testamentet. Verbum.
Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red) (2006) Jesus och de första kristna – inledning till Nya testamentet. Verbum
Schipperges, Thomas: Musik und Bibel,
Band 1: Altes Testament – 111 Figuren und Motive, Themen und Texte
Band 2: Neues Testament – 111 Figuren und Motive, Themen und Texte. Bärenreiter, 2009.
SVENSKA KYRKANS TRO OCH LIV

Ekström, Sören (2016) Svenska kyrkan – igår, idag i framtiden. Svenska kyrkan, valda delar, kan
laddas ned som pdf.
Grenholm, Cristina (2015) Vår tro som min, levande trosbekännelse. Verbum
Biskopsbrev
https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
Biskopsbrev
Kan laddas ned via https://www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
-

Leva i dopet. Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar (2011)
Valda delar
Fira nattvard. Brev från biskoparna till Svenska kyrkans präster och församlingar (2020)
Valda delar.

FÖRDJUPNINGSLITTERATUR

Wigorts Yngvesson, Susanne (2019) All din nåd är öppen famn. Psalmernas sjungna teologier. Verbum, valda delar.
EKUMENIK OCH RELIGIONSMÖTE

De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext. Ett brev från Svenska kyrkans biskopar (2019)
Svenska kyrkan kapitel 1 och 2 (ca 30 sidor)
Guds vägar. Judendom och kristendom – ett inomkyrkligt samtalsdokument.
Svenska kyrkan, kan laddas ned via https://www.svenskakyrkan.se/publikationer
Kristna i möten med människor av annan tro, Sveriges kristna råd; kan laddas ned via
https://www.skr.org/material/kristna-i-moten-med-manniskor-av-annan-tro/
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Tio tumregler för god ekumenik, Sveriges kristna råd; kan laddas ned via
https://www.skr.org/material/tio-tumregler-for-god-ekumenik/
Wirén, Jakob (2021) Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed
som profet. Verbum, del 1 (68 sidor).
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