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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 & Hollmer Miriam. Vägledning för diakoni 2019, med teologisk reflektion
Linde,Stig(red) Observera en ny uppdaterad version av den tidigare publikationen med samma namn.
Argument förlag. Finns att läsa som pdf eller ladda ner.
https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/vagledning-for-diakoni-i-svenskakyrkan
Artiklar tillkommer.
KUNSKAPSOMRÅDE FÖRSAMLINGSPEDAGOGIK

Cöster, Henry (2009) ”…bedriva undervisning… Om kyrkans didaskalia.
https://webbshop.svenskakyrkan.se/download/sample/56
Dalevi, Sören: Låt berättelsen leva, finns att låna
Dela liv: inspiration och fördjupning i konfirmandarbetet (2008), Verbum
Eek, Jonas (2011) Stanna i vattnet, Verbum (valda delar)
Gustavsson, Lars H (2016), Barnens mänskliga rättigheter i Svenska kyrkan, Verbum
Läroplan för grundskolan (rev 2019)
https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolanforskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete (antagna av Kyrkostyrelsen juni 2020)
https://www.svenskakyrkan.se/Sve/Binärfiler/Filer/Riktlinjer%20för%20Svenska%20kyrkans%20konfi
rmandarbete.pdf
Artiklar tillkommer
KUNSKAPSOMRÅDE GUDSTJÄNST

Kyrkohandbok och Missale för Svenska kyrkan (2017)
Den Svenska Psalmboken (1986) med tillägg
Psalmer i 2000-talet (2006)
Asmussen, J S (2010) Ord virker. Retorisk homiletik.Anis. Pdf som finns på lärplattformen (valda
delar)

2020-01-20

Carter Florence, Anna (2018) Rehearsing Scripture. Discovering God´s Word in Community. William
B. Eerdmans Publishing Co (Används termin 1)
Ellverson, Karl-Gunnar (2003) Handbok i liturgik, Verbum förlag (finns som klassuppsättning)
Lose, David J. (2013) Preaching at the crossroads. How the world - and our preaching - is changing,
Fortress Press. (används termin 2)
Petersson, Lena (2013) Kärlekens måltid – om mässans och musikens teologi, Verbum,förlag (ss. 5589, 226-253)
Troeger, Thomas H. och Tubbs Tisdale, Leonora (2013) A Sermon Workbook. Exercises in the Art and
Craft of Preaching, Abingdon Press.
Fördjupningsbok i homiletik som väljs från särskild lista (termin 2).
Utöver ovan nämnd litteratur tillkommer artiklar och bokavsnitt som tillhandahålls under året
KUNSKAPSOMRÅDE KONST OCH MUSIK

Hartman, Olof (1952) Kulturen som diakoniproblem ur Medmänskligt. Pdf som finns på
lärplattformen
KUNSKAPSOMRÅDET SJÄLAVÅRD

Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkans arbete (2004), Svenska kyrkan, Biskopsmötet,
http://www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet
Björklund, Lars och Dillmars, 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
Ideström, Jonas och Löf Edberg, Gunilla (red.) (2018) Att öppna ett slutet rum. Själavård och
ecklesiologi. Verbum (sid 91-130)
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(sid 1550, 101-121,173-183)
Okkenhaug, Berit (2004) Själavård, en grundbok, Libris
Whorton,Bob (2011) Reflective caring. SPCK
Artiklar tillkommer
KUNSKAPSOMRÅDE STRATEGI OCH LEDARSKAP

Nordström, Jan Olof (red), (2016) Idealitet som utmanar, Verbum förlag
Kyrkoordningen (med kommentarer finns för utlåning) https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
KUNSKAPSOMRÅDE TEOLOGI OCH SAMHÄLLE
SVENSKA KYRKANS TRO OCH LIV:

Analysenhetens omvärldsrapport 2019. Pdf, finns på www.svenskakyrkan.se (valda delar)

2020-01-20

Bibel 2000
Biskopsmötet www.svenskakyrkan.se/biskopsbrev
- Begravningen - ett brev från Svenska kyrkans biskopar (2006)
- Biskopsbrev om klimat i ett globalt perspektiv (2014)
- Kallad till diakon och präst i Svenska kyrkan (2014)
- Leva i dopet - biskopsbrev om dop (2011)
- Fira nattvard- biskopsbrev om nattvarden (2020)
Ekström, Sören (2016) Svenska kyrkan – i går, i dag, i framtiden. Pdf. (valda delar)
Jackelén, Antje (2020) Otålig i hoppet: teologiska frågor i pandemins skugga. Verbum förlag
Hillert, Sven (2017) Tro i hållbar utveckling – med Gud bortom dualismen. Argument.
Kyrkoordningens inledningstexter. https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoordningen
Petersson, Lena (2013) Kärlekens måltid – om mässans och musikens teologi. Arcus förlag. (valda
delar)
Aktuella artiklar och bokavsnitt tillkommer och tillhandahålls då på utbildningsinstitutet
EKUMENIK OCH RELIGIONSMÖTE:

Biskopsbrev (2019) De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext. Pdf.
Guds vägar. Judendom och kristendom – ett inomkyrkligt samtalsdokument. Pdf på Svenska kyrkans
hemsida.
Sann mot sig själv – öppen mot andra. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan (2011) Svenska
kyrkan. (kap 1-3)
Tio tumregler för god ekumenik, Sveriges kristna råd (2005). Pdf, www.skr.org/produkt
Ekumenikveckan
BEM-dokumentet. Pdf https://www.skr.org/wp-content/uploads/2018/10/dop-nattvard-och-ambete.pdf
Kyrkan – på väg mot en gemensam vision – Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift, SKR
2014. Pdf, https://www.skr.org/material/kyrkan-pa-vag-mot-en-gemensam-vision-21/#downloads
Tillsammans för livet – mission och evangelisation i en värld i förändring, Kyrkornas Världsråd, 2014.
Pdf, https://www.skr.org/material/tillsammans-for-livet/
The Church in the Public Space – a study document of the Lutheran World Federation, LWF 2016 Pdf
https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/exhibit_9.3_the_church_in_the_public_space__a_study_document_of_the_lwf_0.pdf
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