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Präst  
 Ett jobb nära livet

Som präst möter du människor i livets 
olika skeden, firar gudstjänst, undervisar 
och samverkar med andra.

Du möter människor i alla åldrar 
och livssituationer. En del av de samtal 
du för med enskilda eller i grupp sker i 
förtroende och kallas själavård. Då råder 
prästens absoluta tystnadsplikt – en 
trygghet för den du samtalar med.

Som präst behöver du vara intresse-
rad av din samtid, av livstolkning och 
lärande. Att vara präst är mer än ett 
yrke. Det handlar om en livshållning. 
Tillsammans med församlingen behöver 
du ha en vakenhet för allt levandes värde 
och värdighet. 

En präst är verksam i en församling, 
men kan också arbeta utomlands, på 
sjukhus, militärförläggningar, fängelser, 
skolor, universitet eller andra arbetsplatser. 
Som präst samverkar du med diakoner,  
pedagoger och musiker liksom med förtro-
endevalda och ideella medarbetare. 

Ett jobb nära livet
PASTORALTEOLOGISK UTBILDNING 
Studierna på Svenska kyrkans utbild-
ningsinstitut syftar till att den stude-
rande med församlingens uppdrag som 
utgångspunkt, ska finna ett genomtänkt 
pastoralteologiskt förhållningssätt. De 
akademiska färdigheter och insikter som 
ligger till grund för den studerandes teo-
logie magisterexamen ska genom praxis 
och reflektion bli till en välgrundad 
professionalitet. 

Undervisningen bygger på kunskap 
om gudstjänst, själavård, pedagogik, 
diakoni, teologi och samhälle, ledarskap 
samt konst och musik. Delar av under-
visningen handlar om prästens unika 
färdigheter och bedrivs inom gruppen 
präststuderande. I andra delar av under-
visningen studerar blivande präster till-
sammans med diakoner, församlingspe-
dagoger och kyrkomusiker. Detta för att 
rustas för samverkan och god förståelse 
för varandras uppdrag.

Svenska kyrkan behöver medarbetare  
som vill värna skapelsen och verka för ett rättvist  
och hållbart samhälle och som på olika sätt vill tjäna  
sina medmänniskor, väcka tro och förmedla livsmod.



UTBILDNINGEN TILL PRÄST
För att bli präst ska du ha en akademisk utbildning inom religionsvetenskap/
teologi,  omfattande 255 högskolepoäng (hp). Du ska dessutom ha fullgjort vissa 
utbildnings moment i det stift där du önskar tjänstgöra och där du går igenom 
en antagningsprocess. Därtill ska du gå pastoralteologisk utbildning för blivande 
präster på Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller i Uppsala.  

STIFTSFÖRLAGDA MOMENT
Du tar själv kontakt med prästrekryteraren  
på stiftets kansli. Du gör sammanlagt 8 veckors 
församlingspraktik och 8-10 utbildningsdagar 
som kallas ”Mötesplats stift och student”, MSS,  
i stiftets regi. Du kallas också till antagnings- 
konferens i stiftet.

PASTORALTEOLOGISK UTBILDNING
Den pastoralteologiska utbildningen för blivande 
präster består av två kurser. Efter att du är 
antagen i ett stift och är klar med den religions- 
vetenskapliga grundkursen (30hp) går du 
pastoralteologisk grundkurs, PG. PG omfattar 
studier på halvtid under en termin och ges 
av Svenska kyrkans utbildningsinstitut både i 
Lund och Uppsala samt i Göteborg och Umeå. 
I denna kurs ingår 3 veckors verksamhetsför-
lagd utbildning, VFU. När du är helt klar med 
din  akademiska utbildning och de  stiftsförlagda 
momenten går du det pastoralteologiska 
slutåret för blivande präster, en utbildning som 
omfattar två terminers studier på heltid. Även i 
denna kurs ingår 3 veckors VFU.

Efter det pastoralteologiska slutåret vigs du 
till präst och därefter placeras du under ett år i en 
församling som pastorsadjunkt. Under detta år 
ingår handledning och viss utbildning i stiftets regi.

FACKUTBILDNING VID  
HÖGSKOLA ELLER UNIVERSITET
Fackutbildningen för en blivande präst består 
av minst 255 hp inom religionsvetenskap eller 
teologi enligt följande precisering:

• Lägst magisterexamen inklusive kandidat- 
examen, med huvudområde inom kunskaps-
området teologi/religionsvetenskap 240 hp, 
(180 hp+60 hp). 

• Ytterligare 15 hp inom området teologi/ 
religionsvetenskap.

I de akademiska studierna ska ingå: 

• Religionsvetenskap, baskurs/grundkurs/ 
översiktskurs 30 hp. 

• Bibelvetenskap 60 hp, där minst 30 hp  
i åtminstone det ena av Gamla och  
Nya testamentets exegetik ska läsas med 
språklig inriktning.

• Tros- och livsåskådningsvetenskap/ 
Systematisk teologi 30hp. 

• Kursen Svenska kyrkans tro och liv 15 hp. 

I examen (omfattande 240 hp) får ingå högst 
30 hp i ämne som inte hör till området teologi/
religionsvetenskap.

FYRA YRKEN – TVÅ ORTER – ETT UTBILDNINGSINSTITUT
Vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund och Uppsala utbildas blivande diakoner, 
församlingspeda goger, kyrkomusiker och präster tillsammans. 

Här finns en studiemiljö där vi kan utveckla professionalitet, växa i tro och kärlek till 
Svenska kyrkan och där vi stärker vår förmåga att analysera vår samtid och gestalta 
evangeliets tilltal till varje människa i varje tid.

Information om behörighetsregler, studieplaner, ansökningsförfarande med mera 
hittar du på www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

DET BÄSTA MED ATT VARA PRÄST ÄR ...
... mötet med människor i alla livets skeenden. Jag möter 
människor från liv till död i en mängd olika situationer. Att 
få finnas och vittna om Guds närvaro, eller om liv som 
övervinner död och ljus som lyser i mörker. Det är fint. 

... möjligheten att följa min kallelse. Idag gör jag något 
som funnits som en dröm i mig i många år. Jag jobbar 
med att stå i Guds tjänst och möta människor i olika delar 
av livet, med ett fokus på att möta ungdomar, men även 
barn och familjer.

... att förstå att det aldrig går att bli fullärd, att jag ut-
vecklas och växer i mitt kall och yrke varje dag.
JOSEFINE JEHRLANDER, PRÄST I VÄSTERÅS

SVENSKA KYRKAN 
En stor variation av verksamheter finns inom Svenska kyrkan. Körsång och verksamhet 
för barn och unga är bara två exempel. Naturligtvis kommer många i kontakt med 
Svenska kyrkan vid dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Det är också vanligt att 
man söker sig till kyrkan för att finna ro i själen. I församlingarna finns förutom förtro-
endevalda och anställda också många ideella krafter, som alla arbetar tillsammans. 

Svenska kyrkan finns inte bara i Sverige. På många platser i världen finns Svenska 
kyrkan i utlandet för svenskar som befinner sig utomlands. I det internationella arbetet 
engagerar sig många anställda och ideella i opinionsbildning och insamlande av pengar. 
Målet är en bättre och rättvisare fördelning av jordens resurser.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Telefon: 018-16 95 00
E-post: utbildningsinstitutet@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutetotroligt


