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”Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen 

människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom.” (Paulus, I Kor. 2:9)  

1. Inledning 

Under tiden då jag läste kursen i svenska med didaktisk inriktning kom jag i kontakt med 

nationella nätverket för just detta ämne och hittade ett intressant projekt om språkutveckling 

och yrkesidentitet ”Att se sig själv som skribent”. Projektets syfte är att undersöka hur 

studenter inom lärar-, polis- och socionomutbildningen utvecklar yrkesspecifik textkunskap 

samt hur de förvärvade kunskaperna förhåller sig till deras verksamma praktik.
1
  

Jag har tänkt på olika yrken och kommit på att språkträningen inom prästutbildningen måste 

vara väldigt speciell eftersom det handlar om en mycket säregen genre, nämligen predikan. 

Olika högskoleutbildningars anpassning till olika yrkens skrivkultur har man undersökt ytterst 

lite i Sverige, mest kanske inom ekonomin och vården.
2
 Det blir oerhört spännande att belysa 

hur den språkliga förberedelsen för predikogärning ser ut och hur den uppfattas av 

präststuderande och verksamma präster. 

Kvantitativt sett är predikning en rikt förekommande genre eftersom tusentals präster möter 

tusentals församlingsbor varje söndag.
3
 Även om predikan är en väldigt speciell genre liknar 

den i formen och innebörden politiska tal under valrörelser, juridiska tal framför en jury och 

även vissa festtal. I dagens samhälle där man betonar vikten av kommunikation människor 

emellan utgör predikogenren ett exempel på en otrendig monologisk kommunikations 

situation. Politiska tal besvaras med jubel, juridiska tal med domslut, medan predikanten är en 

ensam talare med församlingen som sin tysta mottagare. Om man också tar den gamla 

predikans språkliga utformning i åtanke visar det sig att det använda språket tycks vara 

högtravande med ålderdomliga grammatiska former, svårbegripliga uttryck, abstrakta 

symboler och många andra element som man lär sig undvika under sin skolgång i de texter 

man producerar. Sättet på vilket predikan framställs är också unikt med tanke på prosodin och 

disposition. Förståelsen av predikans säregna form underlättas om man går till retoriken som 

måste vara den teori som starkast har influerat predikans stil under hela predikohistorien. 

                                                   
1
 (2009-02-02) http://www.educ.umu.se/forskning/smdi/forskning/Byrman%20Carlsson%20Einarsson.html  

2
 Se 4.5 

3
 Enligt Svenska Kyrkans Informationsservice hade Svenska Kyrkan 6 751 952 medlemmar 1 nov 2008 och det 

fanns 3959 präster anställda 1 april 2009. 

http://www.educ.umu.se/forskning/smdi/forskning/Byrman%20Carlsson%20Einarsson.html
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Inom olika offentliga yrken måste utövarna producera texter och muntliga framställningar av 

för yrket utmärkande slag, men jag tror att predikan har en unik ställning bland alla 

yrkestexter eftersom en prästs identitet förknippas med och även hängs upp på den. Jag tror 

att de flesta präster upplever att att vara en bra präst är att vara en duktig predikant. 

Predikogärningen måste vara den viktigaste arbetsuppgiften för de flesta präster. Själv minns 

jag från tonåren att jag brukade fråga min pappa, som kom från en tidigare gudstjänst på 

söndagen, om vilken präst som skulle predika på ungdomsgudstjänsten. Jag hade mina 

förväntningar.  

I det protestantiska Sverige upplever jag predikans ställning ännu starkare än i mitt katolska 

hemland. Den reformatoriska kyrkan kallas även för en predikokyrka. Trots detta tycks 

predikans ställning vara både stark, och ifrågasatt för att det är en envägskommunikation, där 

församlingsbor inte kan berätta för predikanten om sina upplevelser och erfarenheter. Trots 

dagens ordtrötthet och alla negativa yttranden om predikans kris, verkar den ha behållit sin 

trovärdighet som institution
4
.  

De flesta människor har en idé om hur en predikan låter och tar kanske även predikogärningen 

för given, som något som varje präst gör och som han eller hon lärt sig inom 

prästutbildningen. Om man dock skulle sätta sig och skriva en predikan själv skulle det säkert 

te sig oerhört svårt om inte omöjligt. Hur lär man sig den svåra konsten i så fall? I idealfallet 

skulle präststuderande få en kompetens som lät dem möta prästyrkets behov av 

språkbehärskning. Och hur upplever prästerna predikogärningen? Uppsatsen är ett försök att 

besvara de frågorna genom att intervjua präststuderande och verksamma präster. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur studenter och verksamma präster ser på 

undervisning i predikokonst och på predikan som en del av prästidentiteten. Jag vill 

undersöka vilka modeller och undervisningsmetoder studenterna och prästerna har erfarenhet 

av, vad man betonar mest i predikoträningen, hur man redovisar det man lärt sig, hur 

informanterna upplever relationen mellan predikokonst och retorik och om de får någon 

språklig träning i predikospråket. Samtidigt vill jag undersöka hur präststuderande och 

verksamma präster upplever sambandet mellan predikogärning och deras identitet. 

                                                   
4
 Sundkvist, Bernice (2008). ”Ord som berör. Lyssnarens perspektiv på predikan.” I Allvarligt talat. Om 

predikan. (2008), (red.) Stenström, Hanna. Stockholm: Verbum, s. 29-52, s. 31; Lundberg, Lars-Åke (1993). 

Handbok i predikan. Första årgången. Stockholm: Bokförlaget Origo, s. 13-16 
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2.1 Frågeställningar 

 Hur upplever präststuderande och verksamma präster sambandet mellan 

predikogärning och deras identitet som präster? (enkät, fråga 1-2) 

 Hur ser undervisningen i predikokonst ut? (enkät, fråga 3-6) 

 Hur upplevs relationen mellan predikokonst och retorik? (enkät, fråga 7) 

 Hur lär man sig predikospråket? (enkät, fråga 8-9) 

3. Metod 

I min undersökning använder jag mig huvudsakligen av kvalitativa och komparativa, samt i 

en viss grad av kvantitativa metoder, eftersom en blandad undersökningsmetod leder till en 

mera komplett bild av problemet. Kvale
5
 påpekar att de flesta undersökningar inleds med 

kvalitativa analyser av den kunskap som redan finns i området, medan själva datainsamlingen 

oftast växlar mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultatredovisningen rapporteras 

huvudsakligen i form av kvalitativa uttolkningar.  

De kvalitativa metoderna ger djupgående och detaljerade beskrivningar av problemet 

samtidigt som de fångar helhetsperspektivet. De metoderna är användbara när man vill hitta 

mönster och få en djupare förståelse för hur vissa informanter upplever och resonerar kring de 

för undersökningen aktuella frågorna.
6
  Den komparativa metoden är inriktad på att analysera 

och beskriva likheter och skillnader mellan undersökningsobjekt, i det här fallet rör det sig om 

jämförelse av präststuderande och verksamma präster.
7
 

3.1 Urval av informanterna 

Mina informanter utgörs av 7 präststuderande samt 21 verksamma präster anställda inom 

Svenska Kyrkan. Jag har gjort icke-slumpmässiga urval när jag valt de verksamma prästerna 

och använt mig av det s.k. bekvämlighetsurval som går ut på att man ”tager vad man taga 

kan” som Trost
8
 säger, samt av den s.k. ”snöbollsmetoden” där jag bett prästerna som varit 

villiga att svara på min enkät att vidarebefordra den till sina prästkollegor.  

                                                   
5
 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 68 – 69. 

6
 Trost, Jan (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

7
 (2009-02-13) Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/artikel/218434  

8
 Trost, Jan (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, s. 31-32 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/artikel/218434
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Prästerna kommer från slumpvist utvalda församlingar från Uppsala och Växjö stift. 

Präststuderanden hör endast till de teologistudenterna som läser en av sina sista terminer på 

Umeå universitet eller Johanneslunds teologiska högskola och har redan genomgått kurserna i 

homiletik och liturgik, därav det låga antalet. Umeå är ett av få ställen i Sverige där en 

komplett prästutbildning genomförs och vid Johanneslunds teologiska högskola läser blivande 

präster sista delen av prästutbildningen samt vigs till präster. 

3.2 Undersökningens material och genomförande 

Undersökningens mätinstrument utgörs av en enkät med 9 öppna frågor till studenter och 9 

öppna frågor till verksamma präster. Öppna frågor valdes eftersom de ofta ger mer 

information än slutna frågor, samt för att de inte utesluter några svarsalternativ. Till prästerna 

distribuerades enkäten med elektronisk post och personuppgifterna hade hämtats från Svenska 

Kyrkans webbsajt
9
.  Den skickades till ca 50 personer, varav 21gav fullständiga svar, några 

svarade att de inte arbetade med vanlig predikan utan endast med andakter (sjukhuspräster, 

diakoner på äldreboende, m.m.), övriga svarade inte. I följebrevet som bifogades enkäten bad 

jag informanterna att besvara frågorna i samma dokument och skicka tillbaka till mig. De 

präststuderande fick sin enkät genom sina högskolelärare vilka jag kontaktade eftersom jag 

inte hade tillgång till e-postadresser. Enkäten besvarades under februari och mars 2009. 

Vid analysen av svaren använde jag mig av meningskoncentrering (en empirisk 

fenomenologisk metod), vilket innebär att jag uttryckte de intervjuades svar mer koncist 

genom att välja det mest väsentliga.
10

 

3.3 Trovärdighet och etiska frågor  

Reliabilitet och validitet är kunskapsverifierande begrepp som jag tagit i beaktande i min 

undersökning även om de framför allt används i kvantitativa studier. De fyra komponenterna 

som ingår i begreppet reliabilitet alla är relevanta för min studie: kongruens –frågorna som 

ställts har alltid varit desamma, precision –jag registrerat alla enkätsvar på precis samma sätt, 

objektivitet –jag har avkodat alla svar på samma sätt, samt konstans – eftersom frågorna tar 

upp ett ämne som informanterna inte ändrar sina uppfattningar om under en längre tid.
11

 

                                                   
9
 (2009-02-03) www.svenskakyrkan.se 

10
 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 174-178 

11
 Trost, Jan (2007). Enkätboken. s. 64-65 

http://www.svenskakyrkan.se/
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Med validitet eller giltighet brukar avses att frågorna i enkäten mäter det de är ämnade att 

mäta.
12

 För att pröva validiteten av mitt mätinstrument tillfrågade jag 4 försökspersoner hur 

de förstod frågorna för att försäkra mig om att detta överensstämde med mitt syfte. 

Ett viktigt element i en undersökning om personliga åsikter är konfidentialitet, som innebär att 

man inte redovisar privata detaljer som skulle kunna identifiera informanterna.
13

 Jag har 

underrättat informanterna om att alla data skulle behandlas konfidentiellt. 

Ett annat viktigt element vid kvalitativa studier är generaliserbarhet. Om jag utgick ifrån 

ceteris paribus14
 skulle jag kunna säga att resultatet av min undersökning kan generaliseras 

och ses som representativt för präststuderande och präster. Det finns dock för många olika 

variabler som kan förändras för att jag ska kunna generalisera ett resultat av en sådan liten 

population som min. Det finns alltid en risk med mindre undersökningar att forskaren 

använder sig av naturalistiska generaliseringar som framgår ur erfarenheter om hur saker 

förhåller sig. I sådana fall är målet för generaliseringen inte det som är utan det som kan 

finnas.
15

 Jag skulle dock vilja använda mig av en analytisk generalisering och se resultatet av 

min undersökning som en sorts vägledning för hur andra präststuderande och präster kan 

förhålla sig till problemen som berörs i den här uppsatsen. 

4. Bakgrund 

4.1 Predikan som genre – ett försök till definition 

Definitionen av vad som utmärker en kristen predikan har förändrats över tid, men det går 

ändå att definiera en syn på predikan som är vanlig idag och att se den utifrån ett historiskt 

perspektiv. Vilka villkor måste uppfyllas för att något ska benämnas som en kristen predikan?  

Enligt professorerna Brilioth, Andrén och Härdelin härstammar ordet ”predikan” från latinska 

praedico – kungöra, lovprisa, berätta – och är ett tal med religiöst innehåll, som framförs 

inom en gudstjänst, hålls av en som fått det uppdraget i församlingen, anknyter till en 

bibeltext och gör anspråk på att vara en uttolkning av Guds ord.
16

   

                                                   
12

 Trost, Jan (2007). Enkätboken., s. 65-66 
13

 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 23 
14

 Ceteris paribus, från latin, betyder ”under i övrigt oförändrade förhållanden”.  
15

 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 209-212 
16

 Brilioth, Ylve (1962). Predikans historia. 2:a uppl.; Andrén, Åke & Härdelin, Alf (red.) (1982). 

Predikohistoriska perspektiv: studier tillägnade Åke Andrén. Uppsala: Univ. 
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Teologen Runar Eldebo
17

 menar även att predikan inte är tal om Gud utan det är Guds tal till 

oss, medan Ivarsson
18

 anser att predikan är Guds goda gärning – Gud handlar genom att tala. I 

Norstedts Svenska Ordbok från 2003 hittar man den här deskriptiva definitionen: ”Predikan – 

bestämd del av gudstjänst under vilken prästen talar i anslutning till den för dagen aktuella 

texten.”  

Läran om predikans historia, teori, form, innehåll och metod kallas homiletik (grek. 

homilētikē´- konsten att samtala), som är ett kunskapsområde inom ämnet praktisk teologi. 

Ända till 1500-talet sågs homiletik i Sverige som en avdelning av retoriken som handlade om 

sättet att förmedla predikantens förkunnelse.
19

  

Barbro Wallgren-Hemlin menar i sin avhandling Att övertyga från predikstolen att 

predikogenren bestäms av fem olika komponenter. Först och främst är predikan retorisk, 

vilket innebär att den ska övertyga, undervisa (docere), vägleda, trösta (delectare) och även 

varna, beröra (movere). Kyrkofadern och helgonet Johannes Chrysostomos utvecklade 

predikans retorik i förbindelse med den grekiska talekonsten.
20

 

Det har dock alltid rått en viss skepsis gentemot retoriken pga. en allmän misstanke mot en 

formalistisk retorik som strävar efter att övertyga lyssnaren och även utöva makt över den 

utan hänsyn till sanningshalten och värdet i det sagda.
21

 Brilioth menar dock att predikan kan 

ses som egen retorisk genre med sitt speciella förpliktigande som skiljer predikan från andra 

retoriska genrer.
22

 

Den andra komponenten som bestämmer predikansgenre enligt Wallgren-Hemlin är att den är 

muntlig.
23

 Man kan säga att det råder en enighet om att predikan till formen är ett talat ord, 

”viva vox”, såsom Karlsson kallar den, en levande röst.
24

 Om man ska förstå det predikade 

ordet som talat ord måste man igen fråga sig om predikans förhållande till retoriken och 

konstatera att eftersom predikan alltid har varit muntlig måste det alltid ha funnits en relation 

mellan homiletik och retorik. Predikan lyder under samma språkliga regler som allt annat 

förberett tal.  

                                                   
17

 Eldebo, Runar (1995). Konsten att predika. Stockholm: Verbum, s. 13 
18

 Ivarsson, Henrik (1973). Predikans uppgift. Lund: Håkan Ohlssons boktryckeri AB, s.17 
19

 Lönnebo, Martin (1989). Homiletik. En introduktion i kyrkans förkunnelse. Stockholm: Verbum  
20

 Wallgren-Hemlin, Barbro (1997). Att övertyga från predikstolen: en retorisk studie av 45 predikningar hållna 

den 17:e söndagen efter trefaldighet 1990. Diss. Göteborg: Univ., s. 23-24 
21

 Karlsson, Jonny (2000). Predikans samtal. En studie av lyssnares roll i predikan hos Gustaf Wingren utifrån 

Michail Bachtins teori om dialogicitet. Linköping Studies in Arts and Science 206. Artos Bokförlag, s. 25-26 
22

 Brilioth (1945). Predikans historia. s.11 
23

 Wallgren-Hemlin, Barbro (1997). Att övertyga från…, s. 24 
24

 Karlsson, Jonny (2000). Predikans samtal. En studie…, s. 23 
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Jonny Karlsson undrar i sin avhandling Predikans samtal om man kan betrakta den skrivna 

predikan, t.ex. i postillor och predikosamlingar, som predikan.
25

 Enligt Härdelin är dock 

predikan, vid sidan om ett muntligt framfört tal, också något skrivet och tryckt.
26

 Wallgren-

Hemlin, å andra sidan, ser den skrivna predikan som en form som har tillkommit först i andra 

hand.
27

 

Den tredje komponenten är att kristen predikan hör hemma i gudstjänsten och kan inte finnas 

utan den. Brilioth ser den aspekten i predikan som avgränsande från alla andra retoriska 

genrer.
 28

 Det finns dock undantag där predikan skett i oliturgiska sammanhang, t.ex. predikan 

vid öppnandet av den svenska riksdagen.
29

 

Predikans innehåll utgör den fjärde komponenten som kallas det exegetiska momentet och 

som innebär att man anknyter till och förklarar en bibeltext i predikan. Om man talade utan 

utgångspunkt i en bibeltext skulle det inte längre vara en predikan. Undantaget utgörs här av 

s.k. kasualtal, dvs. predikningar vid dop, konfirmation, vigsel och begravning, där predikanten 

får välja predikotext.
30

 Göran Eidevall, lektor och forskare i exegetik, påstår att även om 

predikan har karaktären av monolog, är det i själva verket en kommunikationsakt som 

fungerar som en sorts dialog mellan de bibliska texterna och lyssnaren. 
31

 

Det femte villkoret för att man ska kunna tala om en predikan är att den måste säga sina 

lyssnare någonting och att den appliceras på den dagsaktuella situationen. Detta kallas det 

profetiska momentet. Predikan bör präglas av att ha en tydlig anknytning till åhörarnas liv och 

alltså ha en social inriktning.
32

 Eugene Lowry, professor of preaching emeritus, kallar det 

verklighetsanknytning, samtidsanalys och samtidsdiagnos.
 33

 Likaså Mikael Mogren, doktor i 

teologi, anser att predikan är samhällsanalys och kallar predikstolen för en av media.
34

 

                                                   
25

 Karlsson, Jonny (2000). Predikans samtal. En studie…, s.24 
26

 Härdelin, Alf (1993). ”Ordet och orden”. I Stephan Borgehammar (red.) Kyrkans liv. Stockholm. s. 203-221, 
27

 Wallgren-Hemlin, Barbro (1997). Att övertyga från…, s. 25 
28

 Brilioth, Yngve (1945). Predikans historia. s. 7-9  
29

 Härdelin, Alf (1993). ”Ordet och orden”. s.204 
30

 Karlsson, Jonny (2000). Predikans samtal. En studie…, s. 21; Allvarligt talat. Om predikan. (2008). (red.) 

Stenström, Hanna. Stockholm: Verbum, s. 16-22 
31

 Eidevall, Göran (2008). ”Dynamiska dialoger då och nu. Om exegetikens bidrag till predikans förnyelse.” I 

Allvarligt talat. Om predikan. (2008), (red.) Stenström, Hanna. Stockholm: Verbum, s. 119-139, s. 119 
32

 Wallgren-Hemlin, Barbro (1997). Att övertyga från…,  s. 25 
33

 Lowry, Eugene L. (2001). The homiletical plot: the sermon as narrative art form. Louisville: Westminster 
John Knox Press 
34

 Mogren, Mikael (2008). ”Det behövs mod. Fyra påståenden om predikan.”  I Allvarligt talat. Om predikan. 

(2008), (red.) Stenström, Hanna. Stockholm: Verbum, s. 187-204, s. 187, 198-201 
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4.2 Retoriken – läran om hur man uppnår eloquentia 

Retorik är läran om vältalighet som skapades på 400-talet f.Kr. av sofisterna i det antika 

Grekland. Redan ett århundrade senare nådde retoriken så hög status att varje bildad grekisk 

och romersk man skulle tillbringa ett par år i en retorikskola där han övade sig i talekonsten. 

Därefter blev det ett framstående ämne i utbildningen i den västerländska världen ända till ca 

1800-talet när dess status minskade något. Efter det romerska rikets fall levde retoriken vidare 

i medeltida bildning. Man undervisade i trivium, dvs. grammatik, dialektik och retorik. Sin 

guldålder upplevde retoriken under renässansen när humanisterna hävdade att både de andliga 

och världsliga skulle undervisas i vältalighet och under stormaktstiden i Sverige fanns det 

professurer i retorik vid varje svenskt gymnasium och universitet. När latinet försvann från 

schemat på 1800-talet tog man också bort retoriken, eftersom det nu gällde att koncentrera 

hela kraften på modersmålet och nationalismen.
35

 

Enligt den klassiska retoriken bestod talekonsten av tre genrer: genus judiciale – 

rättegångstalen, genus deliberativum – politiska talen och genus demonstrativum – 

panegyriska talen. Det retoriska talet skulle undervisa – docere, behaga – delectare, samt röra 

– movere. För att nå dessa syften förfogade talaren över tre medel: logiska exempel och 

argument som talaren vädjade med till lyssnarens logos, att väcka känslor hos åhörarna – 

pathos, samt talarens förtroendegivande karaktär – ethos.36
 

I enlighet med den klassiska retoriken bestod förberedelser av ett tal av fem steg: inventio – 

att finna argument pro et contra och samla stoffet till talet, dispositio – planeringen av hur 

stoffet ska delas in och presenteras, elocutio – formuleringen av uttryck och stilfigurer, man 

skulle finna stilen som passade situationen, ämnet och åhörarna, memoria – talaren 

memorerade talet för att kunna tala utan manus, actio – själva framförandet, förberedelse och 

kroppsspråket och röstläge.
37

 

                                                   
35

 Johannesson, Kurt (1998). Retorik eller konsten att övertyga. (2:a uppl.). Stockholm: Norstedt 
36

 Ibid; Abragi, Eva s. 34-38 
37

 Johannesson, Kurt (1998). Retorik eller…. 
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Ett tal delades upp i följande delar: exordium – inledning där talaren presenterade sitt ämne 

och försökte vinna lyssnarens uppmärksamhet, det s.k. captatio benevolentiae, narratio – 

presentation av bakgrundsfakta och tidigare händelser som gett upphov till talet, propositio – 

talaren framställer en tes, argumentatio – här presenterar talaren argument för och emot tesen 

genom att börja med probatio, dvs. utläggning av bevis, och slutligen peroratio – en 

avslutning och sammanfattning av argumentationen. 
38

 

4.3 Predikans förhållande till retoriken samt undervisning i 
predikokonst - historiskt perspektiv  

Den här uppsatsen behandlar kristen predikan praktiserad av präster tillhörande Svenska 

Kyrkan, som är en evangelisk-luthersk folkkyrka i Sverige till viss del styrd av riksdagen.
39

  

Kristen predikan har funnits sedan kristendomens början för drygt 2000 år sedan och har varit 

ett av kyrkans utmärkande drag. Predikans starka ställning genom historien har sin grund i det 

uppdrag Jesus gav sina lärjungar enligt Nya Testamentet – att upplysa människor om 

evangeliernas budskap. Huvudtanken är att Gud själv uppenbarar sig genom sina ord i 

predikan och den förutsättningen är grunden till att de protestantiska kyrkorna starkt betonar 

predikans roll för alstringen av den kristna tron, samt att prästarbete framför allt ses som 

predikogärning.
40

 Även om predikan har bevarat sin starka position i de protestantiska 

kyrkorna under tiden av luthersk ortodoxi, upplysningens teorier, pietismen och den 

dialektiska teologin, har den också mött en skepsis som riktas mot envägskommunikation, 

som uppfattas som auktoritär
41

. 

Redan i början, när den grekiska homilian
42

 dominerade predikokonsten, hade predikan en 

nära relation till retoriken och predikoträningen ägde rum i retorskolorna. Ända sedan dess 

har predikans främsta syfte varit att undervisa och övertyga lyssnarna om bibliska skrifters 

riktighet samtidigt som det rör sig om en till en viss grad panegyrisk genre. För nutida 

människor verkar ordet retorik inte ha en endast positiv klang, men för antikens lyssnare 

betecknade ordet en av de högst skattade konsterna.
 43

 

                                                   
38

 Johannesson, Kurt (1998). Retorik eller…. 
39

 1–2 §§ lag (SFS 1998:1591) om Svenska kyrkan. (2009-02-04) 

http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19981591.htm 
40

 Karlsson, Jonny (2000). Predikans samtal. En studie…, s. 13 
41

 Ibid, s. 14-15 
42

 Homilia - utläggning av en bibeltext med tillämpning. Den kristna predikan är till stor del en vidareutveckling 

av homilian. (2009-04-12) http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/artikel/204674  
43

 Brilioth, Yngve (1945). Predikans historia. s. 20-31 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Trossamfund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk_f%C3%B6rfattningssamling
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19981591.htm
http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/artikel/204674


10 

 

Under 300- och 400-talet upplevde retoriken sin sista stora guldålder när den panegyriska 

stilen, lovtal, fick sin fortsättning i predikokonsten och när de kappadokiska fäderna
44

 

reformerade predikans utformning. Alla tre kom de från retorsskolan och deras uppgift blev 

att förena antikens retoriska tradition med den bibliska prosastilen full av bilder. Deras 

predikningar utgjorde ett starkt mönster för andra predikanter. De kappadokiska 

predikningarna visade inflytande från diatriben
45

 och den panegyriska traditionen och 

anpassade den till den bibliska prosastilen. Ända sedan antiken använde man sig av en 

speciellt utformad serie retorikövningar som på 400-talet fick namnet progymnasmata.
46

 

Det viktiga i relationen predikan och retoriken emellan är att när romarriket började 

sönderfalla på 400-talet och med det dess kultur var det just den kristna kyrkan som förde 

retoriken vidare i predikogenren. Många av de främsta kristna predikanterna hade utbildats i 

de hedniska retorsskolorna. Själva kyrkofadern Augustinus påstod att varje katolsk präst bör 

kunna retorikens regler för att kunna predika och skrev en handbok i predikokonst som 

baserades på den klassiska ciceronianska retoriken, De doctrina christianas.
47

 Många samtida 

predikanter var dock tveksamma inför användningen av en profan teknik, som den klassiska 

retoriken ansåg vara, i förkunnande av Guds ord.
48

 

Under kommande 800 år utgavs endast tre större retoriska verk om predikokonst och först på 

1200-talet utkom en rad teoretiska verk där konsten att predika, ars praedicandi, 

presenterades. Alexander of Ashby lanserade ett predikoschema i De modo praedicandi där 

predikan bestod av prologus, divisio, confirmacio och conclusio som motsvarade den 

klassiska retorikens exordium, partitio, argumentatio och peroratio. De flesta av drygt 300 

homiletiska verk från tiden mellan 1200-1500 som bevarats till våra tider baserades på De 

modo praedicandi.49
 Man utgav även olika homiletiska handböcker med exempla, miracula 

och anekdoter.
50

  

                                                   
44

 Basileios den store, Gregorios av Nyssa, Gregorios av Nazianz; Brilioth, s. 25 
45

 ”Diatrib är också en litterär genre som uppstod på 300-talet f.Kr. Den utgjordes av ett slags predikan med 

inslag av anekdoter, satirer och fingerade samtal (dialog med låtsasmotståndare). Syftet var att väcka folket till 

moralisk medvetenhet.” (2009-02-16) http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/artikel/153253;  
46

 Brilioth, Yngve (1945). Predikans historia. s. 20-28 
47

 Johannesson, Kurt (1998). Retorik eller…, s. 7-ff.; Wallgren – Hemlin, Barbro (1997). Att övertyga från…, s. 

27; Augustinus. Tolkning och retorik. De doctrina christiana. (2006) övers. Lars Nyberg. Skellefteå: Artos 
48

 Wallgren-Hemlin, Barbro (1997). Att övertyga från…, s.26 
49

 Wallgren-Hemlin, Barbro (1997). Att övertyga från…, s. 29-30 
50

 Olika exempel på legender, anekdoter, fabler, berättelser, skildringar av mirakel mm. Brilioth, Yngve (1945). 

Predikans historia. s. 74-75 

http://www.ne.se.bibl.proxy.hj.se/artikel/153253
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Även den luthersk-ortodoxa homiletiken lydde den klassiska retorikens regler vid utformandet 

av predikan.
51

 Martin Luther, som också disponerade sina predikningar enligt retoriska regler, 

hade en inverkan på den språkliga utformningen av predikan på 1500-talet. Språkets evidens – 

i den klassiska retoriken kallad evidentia – var det viktigaste i en kommunikationssituation 

som predikning, enligt honom. Det handlade om predikans åskådlighet – den skulle väcka hos 

åhöraren en föreställning som motsvarade den tilltänkta meningen, åhörarna skulle känna som 

om de själva upplevde det beskrivna.
52

 

Under 1500- och 1600-talet använde sig blivande präster av de många predikoteoretiska 

handböcker, s.k. methodi concionandi, som ofta innehöll konkreta instruktioner och manualer 

för hur de skulle predika. Även under den storvulna barocken lärdes predikokonsten ut enligt 

det retoriskt präglade medeltida predikoschemat och efteråt skulle man försköna predikan 

med många språkliga utsmyckningar i form av retoriska stilfigurer.
53

 

Under 1600-talet kunde man tydligt se predikans retoriska struktur i homiletiska handböcker 

skrivna av uppsalaprofessorerna Erik Benzelius och Petrus Rudbeckius. De betonade den för 

predikan avgörande betydelsen av exordiet där predikanten skulle fånga lyssnarnas 

uppmärksamhet och väcka förtroende, s.k. captare benevolentiam. Predikanten skulle också 

väcka åhörarnas läraktighet (docilitas). Under 1700-talet blev Haquin Spegel, Hedvig 

Eleonoras hovpredikant, känd för att använda många retoriska stilfigurer i sina 

passionspredikningar. Haquin Spegel använde sig av t.ex. emotionella avmålningar 

(hypotyposis) och rytmfigurer, för att väcka lyssnarnas admiratio och för att skapa ornatus.
 

Ett typiskt drag i predikan blev också fråga-svar modellen, s.k. rogatio eller anthypophora, i 

den klassiska retoriken, vilket tycktes göra predikan lättare att komma ihåg för lyssnarna. 

Analyser av Spegels predikningar visar att sakargumentationen var bärande i hans predikan 

och att de liknade den klassiska retorikens genus deliberativum, dvs. rådgivande tal.
 
Predikans 

syfte var alltså att övertyga lyssnarna om ett visst sätt att leva på.
54

 

                                                   
51

 Eskedahl, Nils (1995). ”Konungen och Landet till nytta. Andlig retorik och social disciplinering i en predikan 

av Haquin Spegel.” I Kyrkohistorisk årsskrift 1995. Lenhammar, Harry (red.). Uppsala: Svenska Kyrkohistoriska 

Föreningen 1:95, s. 39-61, s. 49 
52

 Hägglund, Bengt (2000). ”Martin Luthers teorier om språket.” I Språkets speglingar. (red.) Jönsson, Arne och 

Piltz, Anders. Lund: Klassiska institutionen, Univ., s. 49-55, s. 49-51 
53

 Ibid, s. 33-34; Brilioth, Yngve (1945). Predikans historia. s. 106-109 
54

 Eskedahl, Nils (1995). ”Konungen och Landet till nytta. Andlig retorik och social disciplinering i en predikan 

av Haquin Spegel.” s. 39-61 
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Slutet av 1600-talet och början av 1700-talet ses som predikans brytningstid i Sverige. Detta 

orsakades av den tyska pietistiska rörelsen som krävde att predikans form skulle vara enkel 

och klar och dess innehåll skulle präglas av religiös äkthet och inlevelse, inte retorisk polemik 

och dogmatik. Pietismen vände sig mot den klassiska retoriken, vilket ledde till att det 

utvecklades många olika predikostilar – de som baserades på retoriken och de som vände sig 

mot den, den s.k. ”klassiska” svenska predikan. År 1779 gav Johan Möller ut 

predikohandboken Afhandling om et Rätt Prediko-sätt där han rekommenderade att 

predikanten skulle följa det traditionella (klassisk-retoriska) predikoschemat. Många element i 

den tyska pietistiska predikokonsten hade i själva verket sitt ursprung i methodi 

concionandi.55
 

En stor inverkan på 1800-talets predikokonst fick dansken Bastholms predikohandbok 

Anwisning at Predika (1783). Den visade den nära anknytningen mellan homiletik och den 

klassiska retoriken. Bastholm beklagade de bristande retoriska kunskaperna hos sin tids 

predikanter och pekade på vikten av praktiska seminarier där blivande präster kunde träna sig 

i talekonst och lyssna på andra talare för att lära sig efterlikna de bästa, imitatio.
56

 

Det klassisk-retoriska arvet fördes vidare i 1800-talets svenska predikokonst genom sådana 

predikopersonligheter som Henric Schartau och Johan Olof Wallin. Schartaus predikningar 

visar en tydlig påverkan av Möllers predikotyp. De svenska predikanterna följde Schartaus 

eller Wallins stil ända till ca 1890. Romantiken satte sin prägel på predikogenren med sin 

förkärlek för det folkliga och ålderdomliga. Retoriken kombinerades med ålderdomliga 

bibliska språkliga drag såsom ett rikt bildspråk.
57

 

Mot 1800-talets slut föll den klassiska retoriken inom predikoteorin i svårt vanrykte. Enligt 

tyska homileter behövdes ingen retorik för att predika eftersom det är Gud som talar och 

formulerar predikan, inte predikanten. De påstod att trosförkunnelse inte kunde planeras eller 

underordnas avgjorda regler. Den negativa inställningen till retoriken, där man påstod att 

retoriken inte hade någonting med homiletik att göra, varade ända till 1970-talet. I 

predikohandböcker försökte man osynliggöra retoriken även om man använde sig av dess 

tradition. Anknytning till retoriken saknas helt hos Gustaf Wingren i Predikan (1949) och hos 

Gösta Nelson i hans homiletiska verk Hur predikan bygges upp (1952).
58

 

                                                   
55

 Wallgren-Hemlin, Barbro (1997). Att övertyga från…, s. 34-35; Brilioth, Yngve (1945). Predikans historia. s. 

216-220 
56

 Wallgren-Hemlin, Barbro (1997). Att övertyga från…, s. 35-36 
57

 Ibid, s. 36-37; Brilioth, Yngve (1945). Predikans historia. s. 228-232, 237-239 
58

 Wallgren-Hemlin, Barbro (1997). Att övertyga från…, s. 38-40 
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Under 1970-talet började retorikens rehabilitering när många homiletiker försvarade retoriska 

metoder, särskilt i Tyskland. I Sverige märktes dock inte retorikens restauration vare sig under 

1970- eller 1980-talet. När det kommer till undervisningen i predikokonst i Uppsala och Lund 

vid den tiden anknöt man ytterst lite till retorik. Först på 1990-talet började man återigen att 

använda retoriska handböcker i predikoundervisningen.
59

 

Helena Jarl-Kerzar påpekar i sin avhandling Gammalt och nytt i predikospråket att trots att 

man tog avstånd från retoriken märker man en tydlig retorisk påverkan på predikans språk 

under 1900-talet, med många stilistiska figurer, t.ex. upprepningar, kontraster, antiteser, 

liknelser, anaforer, hopningar, citat och synonymer.
60

 

I slutet av 1900-talet förnyades och reformerades homiletikens metoder av Eugene L. Lowry 

som i sin bok The Homiletical Plot identifierade fem steg i predikokonsten. Enligt honom bör 

predikanten tänka på följande saker under arbetet med predikans dispositio: 1) att skapa 

uppmärksamhet genom att presentera en tvetydighet eller obalans, 2) att komplicera och 

analysera en djupgående dissonans genom att frilägga och blottlägga tvetydigheten på djupet, 

3) att uppenbara upplösningen – predikans vändpunkt, 4) proklamationen av evangeliet, 5) att 

antyda den samtida verkligheten.
 61

 Med Lowrys reform började präststuderande tränas i 

empirisk homiletik istället för teologisk homiletik. De viktigaste skillnaderna mellan teologisk 

och empirisk homiletik är att den första beskriver vad predikan är för något medan den andra 

redogör för hur man gör och håller en predikan. Teologisk homiletik koncentrerar sig på 

innehållet medan empirisk homiletik på formen, den första ser predikan från predikantens 

synvinkel medan den andra från åhörarens. Man kan säga att teologisk homiletik ser predikan 

som en produkt medan empirisk homiletik ser den som en process.
 62

 

Under 1900-talet förenklades predikospråket avsevärt men man märker fortfarande retorisk 

prägel med många stilfigurer, genitiv och kristna begrepp. Jarl-Kerzar påpekar att många av 

de föråldrade ord som används i predikan inte uppfattas som sådana utan snarare som 

högtidliga ord som är en del av predikotraditionen. Innehållsmässigt handlar det än om 

argumentation och bevisande samt docere, delectare och movere.
63

 

                                                   
59

 Wallgren-Hemlin, Barbro (1997). Att övertyga från…, s. 40-42 
60

 Jarl-Kerzar, Helena Asta (1999). Gammalt och nytt i predikospråket: språklig-stilistisk analys av predikan i 

Svenska kyrkans radio- och TV-sända högmässor 1938-1984 = The old and the new in the language of sermons : 

linguistic-stylistic analysis of the Church of Sweden's Sunday service sermons on radio and television from 1938 

to 1984. Diss. Uppsala : Univ.,  s. 164-165 
61

 Lowry, Eugene. L (2001). The Homiletical Plot: the sermon as narrative art form. Louisville, Ky.: 
Westminster John Knox Press 
62

 Harbsmeier, Eberhard & Iversen, Hans Raun (1995). Praktisk teologi. Frederiksberg: ANIS 
63

 Wallgren-Hemlin, s. 42-44; Jarl-Kerzar, Helena (1999). Gammalt och nytt i predikospråket…, s. 77-79 
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När det gäller predikantens kroppsspråk redogör Abragi för videoinspelningar som hon själv 

var med om under det sista utbildningsåret. Präststuderande fick spela in varandras 

predikningar och sedan diskutera och kommentera framförandet, vilket uppskattades av alla. 

Hon tillägger att många värdefulla retoriska kunskaper har gått förlorade i prästutbildningen 

och att de bör återerövras i predikoarbetet.
64

 

4.3.1 Predikans språk – verbal och nonverbal kommunikation 

Språkliga undersökningar av predikospråket i Sverige är väldigt sällsynta och behandlar oftast 

en konkret predikants språk eller skillnader mellan kvinno- och manspredikospråk.  

Kyrkoherden och författaren Eva Abragi diskuterar den språkliga utformningen av predikan 

som med den klassiska retorikens termer kallas elocutio. Under arbetet med elocutio väljer 

man stil, ord, smyckar talet med troper och stilistiska figurer, gör allt tydligt för åhöraren. Till 

den processen hör även arbete med kroppsspråket. Enligt den klassiska retoriken finns det 

fyra stildygder som predikanten bör tänka på: puritas (renhet) – språkrenhet och en korrekt 

språklig utformning, perspicuitas (klarhet, genomskådlighet) – tydliga och klara uttryck så att 

inte missförstånd uppstår, ornatus (utsmyckning) – förskönande av språket, stilfigurer och 

ornament som troper, decorum (anpassning) – talarstilen bör anpassas till publiken och 

situationen.
65

 

När det gäller decorum brukar man i den klassiska retoriken tala om stilnivåer (språk): högt 

(högtidligt), mellan (formellt) och lågt (vardagligt) språk. Valet av stilen påverkar också 

meningsbyggnad, ordval samt bildspråk.
66

 Dagens predikningar är ofta en blandning av alla 

tre stilarna eftersom predikanten predikar för en blandad publik. Under t.ex. medeltiden, 

utformade predikanten sin predikan med tanke på den sociala gruppen som åhörarna hörde 

till. Var det systrar i ett kloster fick de ofta höra en predikan på latin som utformades enligt 

fasta mönster. Var det däremot fattiga lekmän fick de höra predikan på svenska och det enda 

ordet på latin var Amen.
67

  

                                                   
64

 Abragi, Eva (2004). Predika idag. Om retorikens betydelse för predikan. Stockholm: Verbum, s. 8, 84-85 
65

 Abragi, Eva (2004). Predika idag. s. 61 
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(red.) Jönsson, Arne och Piltz, Anders. Lund: Klassiska institutionen, Univ., s. 137-145, s.141 
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När det rör sig om puritas och perspicuitas tillägger Abragi att nuförtiden råder man studenter 

att predikan ska baseras på fyra ”k”: kort, konkret, klart och korrekt. Predikantens ethos, 

trovärdighet i predikosituationen, är av största betydelse. Abragi frågar sig om dagens 

lyssnare förstår alla bibliska arketyper och om predikanten ska ersätta alla dem med deras 

moderna och profana synonymer för att göra predikan mer språkligt tillgänglig.
68

 Enligt 

Abragi är den kyrkliga terminologin som alla andra sociolekter och därför är det viktigt att 

undervisa blivande präster om den.
69

 

Stilistiskt sett tycker Abragi att predikanten bör använda sig av stilfigurer när han/hon arbetar 

med predikans ornatus, för att skapa rytm, kraft, melodi. Abragi ger flera exempel på 

passande troper och retoriska stilfigurer, t.ex. anaforer
70

, epiforer
71

, allegori, liknelser, 

metaforer, och retoriska frågor. Hon tycker också att det blir lättare för åhöraren att komma 

ihåg predikan om predikanten använder sig av olika bilder (bildspråk). I den klassiska 

retoriken delar man in de retoriska stilfigurerna enligt deras funktion: stilistiska figurer som 

har för uppgift att bidra till lyssnarens behag, de undervisande stilfigurerna samt stilfigurer 

som har utsmyckande funktion.
72

 

Helena Jarl-Kerzar skriver i sin avhandling att det har skett stora förändringar i predikans 

tematik och, som följd av det, i dess ordförråd och stil under de sista 70 åren. Sekulariseringen 

bland människor har lett till en viss sekularisering i predikospråket. Predikanterna började i 

större grad knyta an till åhörarnas sociala förhållanden, vardagliga problem och andra icke-

bibliska teman. Ju närmre våra tider desto fler vardagliga ord fann Jarl-Kerzar i de 

predikningar som hon undersökte. Författarinnan uppmärksammar debatten kring predikans 

språk som pågick under 1930- och 1940-talet och som ställde nya krav på predikan – att den 

skulle vara realistisk och nå den moderna människan både genom formen och innehållet.
73
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Enligt Abragi är kroppsspråket och även rekvisita möjliga att använda medvetet i 

predikosituationen. Bilder, gester och kroppsspråk berikar och kompletterar det talade ordet. 

När predikanten arbetar med predikans actio (att framföra, att agera) bör han/hon tänka på 

röstbehandling – pronuntiatio eller prosodi (tonfall, ljudstyrka, tempo, betoning, pauser), bruk 

av gester (gestik – rörelsemönster och kroppshållning) och mimik (ögonbrynens, ögonens och 

munnens minspel). Predikanten måste å ena sidan vara försiktig med gesterna, men å andra 

sidan bör man komma ihåg att tråkighet är en dödssynd inom retoriken.
74

 

Ett annat viktigt element i arbetet med predikans actio är att bestämma var predikanten ska 

befinna sig under predikan – i predikstolen eller på golvet bland åhörarna. Predikstolen 

skapades för att predikanten skulle synas och höras, medan idag förknippas de med auktoritärt 

beteende och ses som isolerande element. Med dagens tekniska möjligheter kan predikanten 

synas och höras lika bra när han/hon står på golvet – då känns det mer som att predikanten 

talar med församlingen istället för till den. Enligt Abragi är detta en modell för dagens 

predikant.
75

 Kroppsspråket påverkas också av hur fri predikanten är från manus. Det är 

optimalt för predikantens ethos om han/hon har lärt sig predikan utantill och kan vara så 

naturlig som möjligt.
76

 

4.4 Yrkesidentitet hos präster 

Under 2001 genomfördes en undersökning där man frågade verksamma präster om vilka 

förväntningar de mötte. Resultaten uppvisade följande förväntningar: ”prästen skall vara en 

god predikant, själavårdare, medmänniska och pedagogisk expert” .
77

 

Abragi hävdar att prästens centrala uppgift är att vara förkunnare och tillägger att man vill få 

omdömet att vara en duktig predikant
78

. Frågan är dock om man under prästutbildningen kan 

lära sig behärska predikogenren eller om man först måste insocialiseras i yrket för att inneha 

den kompetensen. Präststuderandes identitet påverkas under utbildningen och formas i 

riktning mot den framtida yrkesidentiteten, vars del är att efter vigning till präst kallas Verbi 

Divini Minister – det gudomliga ordets tjänare.
79
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Dagens svenska samhälle ställer helt andra krav på präster än för några årtionden sedan. 

Kyrkans inre sekularisering och prästers yrkesidentitet diskuteras.
80

 Undersökningar visar att 

människor i kyrkans närhet helst vill att präster ska ha ”en andlig äkthet”, dvs. kunna 

distansera sig till det egna jaget.
81

 Samtidigt förväntar sig åhörarna att predikanten äger 

tillgång till några hemligheter som han/hon kan avslöja för dem i predikan.
82

 

Under 1960-80 talen umgicks de flesta av de blivande prästerna endast med andra 

präststuderande under sina studieår. Deras kännedom om andras livssyn, värderingar och 

levnadsvillkor var begränsad. Under den tiden kände sig många trygga i sin uppgift som präst 

eftersom de inte visste lika mycket som idag om hur andra människor såg på präster och det 

de stod för. Idag är präststuderandes bakgrund starkt varierande, vilket ställer nya krav på 

prästutbildningen. År 1998 inleddes ett projekt
83

 inom Svenska kyrkans pastoralinstitut i 

Uppsala för att reformera den praktiska prästutbildningen.
84

 Det har även pågått diskussioner 

kring professionalisering av prästyrket de senaste åren och en speciell legitimation för präster 

är på förslag.
85

  

Else-Maj Falk, som är forskare vid Avdelningen för utbildning, forskning och kultur på 

Kyrkokansliet i Uppsala, påpekar att det fortfarande finns ”förgivettagna” föreställningar om 

hur man bör vara som präststuderande och präst, vilket påverkar de präststuderande och leder 

till oreflekterat övertagande av en yrkesidentitet, yrkeshållning och yrkesmentalitet.
86
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4.5 Tidigare undersökningar 

Det finns forskning, både svensk och internationell, om högre utbildningars anpassning till 

olika yrkes språk- och skrivkulturer. De flesta undersökningar har gjorts inom vård och 

omsorg, skola, sociala myndigheter samt inom ekonomisk sektor.
87

 Det finns också en del 

publikationer om språkanvändning – både texter och samtal – inom professioner som läkare, 

lärare, socialarbetare och företagsledare.
88

 Det finns dock ingen heltäckande teori som 

förklarar hur människor förändras som skribenter, individuellt och kollektivt, när de förflyttar 

sig mellan olika sociala diskurser, såsom högskola och arbetsplats.
89

 

Schneider och Andre har undersökt hur studenter uppfattar den språkliga övergången mellan 

utbildning och yrkesliv, men denna aspekt har inte undersökts i en svensk kontext.
90

 

Freedman och Adam har gjort en undersökning som visat att det finns skillnader mellan 

högskolans skrivning och den förlagda till arbetsplatsen. De påpekar att även simuleringar av 

arbetsplatsens skriftuppgifter skiljer sig från den verkliga skrivningen eftersom diskurs i 

vilken texterna produceras är helt annorlunda. De framhäver att när studenter börjar sitt 

verksamma liv måste de inte bara lära sig andra genrer än de från studietiden utan även nya 

sätt att lära sig skriva. Den effektivaste metoden visar sig vara ”learning through doing” och 

simulering av arbetsplatsens villkor i så hög grad som möjligt – båda delar av s.k. situated 

learning.
 91

 

Freedman och Adam påpekar också att relationer skrivare – läsare – lyssnare skiljer sig 

markant mellan högskolemiljön och arbetslivet samt att de är mycket tydligare i 

högskolesammanhanget. Deras undersökningar gjorda på ekonomistudenter vid Carleton 

University visade att det inte är möjligt att helt förebereda studenter inför arbetslivets 

skrivande eftersom skrivandet vid universitet är epistemiskt medan det på arbetsplatsen är 

handlingsorienterat.  
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Rollerna som den skrivande intar skiljer sig också markant mellan högskolan och 

arbetsplatsen.
92

 Dias m.fl. redovisar även den meningsskillnad som finns mellan 

högskolevärlden och arbetsplatsen när det rör sig om vem som bör förbereda noviser till den 

verksamma skrivgärningen.
 93

 

Dias m.fl. säger att autenticitet av konsekvenserna vilka texter kommer att ha spelar en stor 

roll i skrivsituationen. Ju mera arbetsplatsrelaterade uppgifterna är och ju mera 

skrivsammanhanget påminner om det på arbetsplatser desto större chans att studenternas 

övergång mellan studierna och arbetslivet blir mindre smärtsam. Det påpekas också att detta 

bör ske inom utbildningen eftersom den negativa konsekvensen av lärandet på arbetsplasten 

är att en mer erfaren kollega måste ta över skrivarbetet ifall det blir fel. Novisens handling 

sträcker ut sig längre än lärandesituationen – den har konsekvenser i det verkliga livet.
 94

 

Mona Blåsjö, forskare i diskursanalys, anser att kompetenserna som studenter skaffat under 

studietiden inte är överförbara till yrkeslivet, men att man kan bygga på det man lärt sig och 

anpassa det till nya behov. Hon redogör för den debatten om yrkesskrivutbildning som har 

pågått sedan 1980-talet. Frågan har varit om man bör utveckla studenternas skrivande genom 

explicit skrivträning eller implicit socialisering i arbetslivet. Hon hävdar vidare att en genre 

fungerar olika i olika miljöer och medierande redskap inom genren kan hjälpa till att bygga 

vidare på när novisen byter miljö från högskolan till arbetslivet. Blåsjö redogör också för 

Bologna-processens krav på att högskoleutbildningars innehåll bör överensstämma med 

yrkeslivets behov och där yrkesskrivandet ses som en central kompetens i yrkeslivet.
 95
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Blåsjö har också i sina undersökningar kommit fram till att studenternas skrivande blir mer 

meningsfull om det finns en anknytning till utomakademisk diskurs och professionell 

verksamhet. Samtidigt påpekar hon att många utbildningar har svårigheter med anknytning till 

professionell yrkesutövning eftersom studenterna ofta lär sig att skriva akademiskt medan 

man skriver på ett annat sätt i yrkeslivet. Blåsjö menar att yrkesmässigt skrivande bör tränas 

framför allt under praktikperioder när studenterna har tillgång till arbetsplatsens diskurs och 

att kontakterna med yrkeslivet bör öka inom alla utbildningar.
 96

 

4.6 Prästutbildningen 

Dagens prästutbildning är till sin struktur en akademisk, teoretisk examen med praktisk-

teologisk tillämpning. Det råder ett paradigmskifte från know-why till know-how, vilket vissa 

ställer sig negativa till, de skulle vilja att prästutbildningen liknade i sin utformning 

läkarutbildning där teori och praxis samspelar.
97

 Reformerna är dock inget nytt fenomen. 

Under hela 1900-talet har prästutbildningen reformerats med syftet att anpassa den till 

samhällets behov. I Brilioths rapport om prästutbildningen från 1944 tycktes den ”rätta 

andliga inställningen” vara ett villkor för att kunna vara en god präst. Den förmågan sågs som 

något personligt och givet och Brilioth menade att det fanns påtagliga begränsningar i hur en 

prästutbildning kunde påverka en präststuderandes spiritualitet.
98

 Däremot i 1965 års 

utredning av prästutbildningen påpekades att ”den personliga kristna tron och en religiös 

kallelse” var förutsättningen för att bli en god präst. Man kritiserade också de teoretiska 

studiernas bristande relation till yrkets praktiska verksamhet, vilket ledde till en särskild 

utredning av de homiletiska kurserna. Under åren 1963-65 kom man fram till att praktiska 

övningar, inklusive predikoskrivning, förekom alltför sällan i utbildningen.
99

  

I utredningen från 1971 behandlades präststuderandes gudsrelation och identitet inte alls – 

fokus låg på prästens uppgift och funktion. Inom homiletiken anmärktes att en del av 

undervisningen skulle vara ”fortlöpande övningar i olika former av andakter”.  
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Under tiden till nästa utredning i 1977 förflyttades målen för prästutbildningen ytterligare från 

endast kunskapsinhämtning till att tydligt förbereda präststuderande för ett yrke. Förkunnelse 

och predikogärning sågs som den specifikt prästerliga funktionen nummer ett.
100

  

I utredningen från 1987 betonas vikten av helhetsperspektiv på utbildningen till präst och 

individen som utbildar sig medan året 1990 skrevs det att ”utbildningen skall präglas av en 

integration av faktaförmedling, trosmässig reflektion, gott samtalsklimat, praktiska övningar 

och gudstjänster.”
101

 

Den senaste utredningen genomfördes år 2000 då man påbörjade en del reformer som 

fortfarande pågår. Man vill leva upp till de huvudlinjer som Carlsson, forskare i pedagogik i 

Uppsala, presenterar:  

Välfungerande yrkesutbildningar karakteriseras av att: 

 Fungerande kunskap förvärvas huvudsakligen i den miljö där den ska 

användas. 

 I skola och utbildning förmedlad kunskap riskerar att bli enbart skolkunskap 

utan förankring i de studerandes personliga verklighetsbild och reaktionssätt.  

 De studerande är knutna till en arbetsplats, att programmets innehåll byggs 

upp ifrån individernas och organisationens behov och inte från en institutions 

ämnesgrundade kursplaner.
 102

  

Resultaten av intervjuer som man genomförde bland präststuderande år 2000 visar att de 

tycker att prästerskapet inte enbart är ett yrke utan också en identitet. Prästutbildningen, enligt 

de intervjuade, kan aldrig handla om endast skaffande av teoretiska kunskaper, utan måste i 

möjligaste grad gynna prästkandidatens totala utveckling. För präststuderande är både de 

praktiska färdigheterna, aktivt gudstjänstliv och teoretiska kunskaperna mycket viktiga, men 

de behöver också hjälp med att skaffa sig sund självbild, personlig mognad och andlig 

fördjupning.
103

 

Man kan också välja att se sanningen i vitögat, såsom Abragi uttrycker det, och konstatera att 

det inte finns en perfekt utbildning som tillfredsställer allas önskan och behov. Det gäller att 

ta sitt eget ansvar när det rör sig om kompetens i prästyrket.
104
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4.6.1 Kursplaner i homiletik105 

Präststuderande läser två homiletiska kurser som ingår i praktisk teologi. På grundnivå läser 

de kursen ”Kommunikation, retorik och homiletik, 7,5 hp” medan på avancerad nivå läser de 

kursen ”Homiletik och liturgik i Svenska kyrkan: en fördjupningskurs i pastoralteologi 15 

hp”. Namnet på den första kursen tyder på en tydlig koppling mellan predikokonst och 

retoriken och studenterna förväntas få en träning i muntlig framställning i kyrkligt 

sammanhang. För att erhålla ett godkänt betyg måste studenten både redovisa sina retoriska 

kunskaper och tillämpa dem i praktiken genom att genomföra en predikan. Kursens mål kan 

man se i bilagan 2.106 Under tiden motsvarande fem veckors heltidsstudier förväntas 

präststuderande skaffa sig teoretiska och praktiska kunskaper i retorik, kommunikation och 

åstadkomma förmågan att kunna genomföra predikan.  

Den avancerade kursen i homiletik och liturgik ska: ”ge kunskaper om predikans och liturgins 

funktion i kyrkan samt prästens roll som homilet och liturg i samspel med församling och 

andra kyrkliga yrken.”
107

 Kursen innehåller också tre veckors verksamhetsförlagd utbildning 

på heltid. Den teoretiska delen behandlas på högskolan och sedan tillämpas under den 

praktiska delen av kursen inom den verkliga kyrkliga diskursen. 

5. Resultat 

5.1 Präststuderandes enkätsvar 

På frågan Hur viktigt är det att träna sig i att skriva och framföra predikningar, enligt dig?  

svarar alla tillfrågade att det är mycket viktigt och 3 personer tillägger att träna sig i både att 

skriva och framföra är lika viktigt. Att skriva ner predikan ses som slutet på en lång process 

som inleds med att läsa bibeltexten och sedan låta predikan ”gro till sig”
108

. För de flesta 

intervjuade tar processen ca en vecka och de ser tankeprocessen mellan läsningen och 

skrivandet som det största. Själva nerskrivningsprocessen sker rätt så snabbt efter att ”olika 

strukturer stötts och blötts mot varandra”. 4 respondenter säger att studier av kommentarer 

och olika postillor förekommer i den processen. Detta för att få olika infallsvinklar på texten. 
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Framförandet är enligt alla viktigt. 1 av respondenterna säger att retorikens mästare 

Demosthenes ansåg att framförandet var det allra viktigaste i ett tal, vilket han/hon instämmer 

i. För respondenterna kommer deras predikan till uttryck mer än i orden - det handlar om 

kroppsspråk, ögonkontakt, röst, betoning och gester i ett framförande.  

På frågan Hur mycket tycker/känner du att din identitet som präst är beroende av din 

predikogärning? svarar alla tillfrågade präststuderande att predikan är den del av gudstjänsten 

där prästens personlighet kommer till uttryck, vilket i sin tur leder till att predikogärningen 

styr predikantens syn på sin identitet som präst. 3 respondenter påpekar att predikan bara är en 

del av prästens arbete och av 40 timmars arbetstid predikar prästen inte ens en fyrtiondedel.  

När det gäller frågorna Vilka metoder (i undervisningen i predikokonst) har du erfarenhet av 

och vilka problem/möjligheter ang. metoderna har du upplevt? Finns det några modeller som 

tillämpas när man lär ut predikokonst? anser alla tillfrågade att undervisningen i predikokonst 

som de fått varit bristfällig. 6 av respondenterna anser att utbildningen borde ha varit mer 

inriktad på exegetik och teologi än på retorik och nämner olika retoriska modeller som rör 

talekonsten. Studenter nämner grupparbete, predikande inför klassen och kamratrespons som 

de vanligaste metoderna. 1 respondent säger att ”predikan är en skärning mellan text och ord 

där ordet, inte formen, måste anses vara huvudsaken”.  En annan nämner Lowrys teorier om 

predikans förberedelse och att han/hon fick lära sig att utformningen av predikan bör ha 

följande steg: inventio – samla stoffet till predikan, dispositio – ordna upp stoffet, elocutio – 

arbete med predikans språk och stil, memoria – inprägla i minnet, pronuntatio – framförandet. 

På frågan Vad betonas starkast i undervisningen i predikokonst – predikans form, innehåll 

eller kanske övningar i själva framförandet? svarar de intervjuade att formen och 

framförandet betonas starkast. 1 person är osäker men lutar också åt formens sida. 

På nästa fråga Vad tycker du betonas mer – kunskap om predikan (metakunskap) eller 

praktisk övning i predikokonst? svarar respondenterna att praktisk övning betonas mer, 

samtidigt som 4 av dem påpekar att det ändå övas för lite. 

När det gäller frågan om Vilka former för redovisning av förvärvade kunskaper i predikokonst 

har du erfarenhet av? säger de intervjuade att de fick predika för varandra och läraren. 1 

respondent nämner att hon/han fick redovisa resultat av sina studier av homiletisk litteratur, 

t.ex. Wingrens Predikan eller Jonny Karlssons avhandling Predikans samtal samt studier i 

olika predikosamlingar. 
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På frågan Hur uppfattar du relationen mellan predikokonst och retorik? svarar 

respondenterna att de anser att retoriken är en ”allierad” till predikanten. 1 respondent säger 

att allt gott som retoriken kan ge henne/honom tar hon/han tacksamt emot. 1 person säger: 

”Mitt, och retorikens, främsta mål är att övertyga.” 

Vad beträffar frågan Får man en språklig träning i traditionellt predikospråk i 

undervisningen? säger respondenterna att de snarare har fått en träning i att motstå 

traditionellt predikospråk. 1 person säger att det är ett nerlastat språk som väldigt ofta missar 

sitt mål och om språkträningen vill något så är det väl att vara språkligt nyskapande. En annan 

respondent säger att hon/han inte fått någon språklig träning i predikospråk. 

Gällande frågan Vad är dina tankar kring predikans språk? Hur försöker du utforma dina 

predikningar språkligt sätt? kan man sammanfatta respondenternas svar så att predikans språk 

helst ska vara ett enkelt som ska gå att ta till sig. Moderna metaforer ska vara så pass kända 

att de kan förstås av dem som hör predikan. 5 av respondenterna säger att de utformar språket 

utifrån åhörarna som faktiskt sitter i bänkarna och lyssnar. 1 person säger att ”det vore 

märkligt att tala ’ungdomsspråk’ på äldreboendet eller ’vuxenspråk’ på en familjegudstjänst 

med många barn”. För 3 respondenter är målet att predika manusfritt och framföra predikan 

”berättande”, så att framställningen är en levande berättelse av deras predikan.  

5.2 Prästernas enkätsvar 

På frågorna Hur viktigt är det att träna sig i att skriva och framföra predikningar enligt dig? 

och Har du haft nytta av träningen som du fått i prästutbildningen i ditt verksamma liv?  

svarar alla 21 prästerna att det är viktigt med träning i predikokonst samtidigt som 14 präster 

tillägger att de fick för lite träning under utbildningen. 3 respondenter säger att inte bara 

träningen under utbildningen är viktig utan också erfarenheten som man får som verksam 

präst. 3 intervjuade säger att den mest givande träningen fick de under sin praktik. 1 av dem 

säger: ”under utbildningen fick vi inte så mycket konkret träning på hur man predikar och det 

var en gemensam känsla från många under utbildningen att vi ville ha mer handfast utbildning 

som behandlade frågor som struktur och olika modeller på predikningar”. 

1 präst, som gick sin utbildning i homiletik hösten 1969, säger att trots att det lades ner 

mycket arbete på predikoträning, var tipsen från äldre präster det som uppskattades mest. 

Hon/han säger att de fortfarande är tillämpbara idag. 2 andra respondenter säger också att 

deras prästutbildning ligger långt tillbaka i tiden men de tycker att kurserna i homiletik var 

nödvändiga och att de haft en del nytta av dem i sitt verksamma liv. 



25 

 

 14 präster säger också att en stor nytta har de haft av de gruppövningar de genomgått under 

utbildningen där de fick predika för varandra, vilket simulerade en riktig gudstjänst. 1 av 

respondenterna säger att han/hon har haft mer nytta av bibelvetenskapen där man kunde 

närma sig de bibliska texterna på ett fruktbart sätt. 2 respondenter tycker att präster borde ha 

fortbildning i predikokonst så att de fick mer konstruktiv kritik än vad församlingsbor vågar 

framföra.  

När det gäller frågan Hur mycket tycker/känner du att din identitet som präst är beroende av 

din predikogärning? svarar 19 respondenter att förkunnelsen är en central uppgift för dem 

som präster och att prästidentiteten är starkt beroende av hur man predikar. 1 präst säger att 

hon/han ”är en kommunikatör som förmedlar ett livstolkningsmönster” medan en annan säger 

att ”prästen är Ordets tjänare och därför ligger mycket av prästidentiteten i att förkunna 

Ordet”. 3 av respondenterna säger att de lägger extra stor vikt vid predikan ”för att man 

bedöms genom sin predikogärning”. En annan präst presenterar den ordningen i vilken 

prästens arbete prioriteras: ”att predika, undervisa och fira mässan är centrum för 

prästidentiteten”. Däremot ser 2 av prästerna predikan som en av grundstenarna i 

prästidentiteten men känner att predikans roll har tonats ner i prästens identitet de senaste 20 

åren. Predikogärning utgör en stor del av deras arbete vid sidan om själavård, undervisning 

och gudstjänster. 

I sina svar på frågorna Vilka metoder och modeller tillämpas när man lär ut predikokonst? 

Har du haft nytta av dem i ditt verksamma liv? ger respondenterna exempel på olika 

undervisningsmetoder. 13 av prästerna säger att de fick skriva predikningar för olika 

gudstjänster och sedan framföra dem för varandra, diskutera upplägg och innehåll, vilket sågs 

som väldigt nyttigt eftersom responsen var mycket viktig för dem. 1 präst nämner 

inspirationsövningar som grupparbete för att komma ur låsningar som de gjorde under 

utbildningen. 5 av de intervjuade nämner ”klassiska metoder med mycket textgenomgång av 

de bibliska texterna” medan 3 andra nämner ”narrativa modeller” där de lärde sig att istället 

för lärpredikan borde de arbeta mer med en story telling, att istället för att föreläsa skulle 

predikan ha mer av samtalston. 5 präster säger att de övades i en modell där man skulle utgå 

från frågeställningar och händelser i människors liv och knyta dem till söndagens tema och 

bibeltexter. 13 av prästerna säger att de fick höra att ”alla måste hitta sin stil och sitt sätt att 

predika”. 1 av prästerna har utvecklat sin predikokonst oberoende av utbildningen. 7 präster 

säger att de haft nytta av olika undervisningsmetoder men tillägger att istället för grupparbete 

arbetar de individuellt med böcker och bibeltexter nuförtiden. 
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På frågan Vad betonas starkast i undervisningen i predikokonst – predikans form, innehåll 

eller kanske övningar i själva framförandet? Vad fann du mest givande för dig?  svarar 11 

präster att innehållet betonades starkast medan 9 säger att framförandet och formen stod i 

centrum. 1 säger att båda delarna betonades lika mycket under hennes/hans utbildning. 2 

präster tycker att innehållet är viktigast och avgörande och bör därför betonas starkast, 

samtidigt som man måste finna en bra form, medan 4 andra präster säger att alla delar måste 

samverka. En präst säger att ”innehållet hade man hämtat under teologiska studier” och därför 

borde man ha koncentrerat sig mer på retoriken under homiletiska kurserna. 12 präster säger 

att de fann de praktiska övningarna mest givande. 

På frågan Vad tycker du betonas mer – kunskap om predikan (metakunskap) eller praktisk 

övning i predikokonst? Är det bra enligt dig om du ser ur dagens perspektiv? svarar 13 präster 

att praktisk övning betonades mer är metakunskapen, medan 7 svarar att under deras 

utbildning var det metakunskapen och tillägger att de borde ha fått mer praktisk övning. 5 

präster säger att den praktiska övningen borde vara det centrala under utbildningen och en av 

dem tillägger att hon/han ”ser med glädje på de unga prästerna när den praktiska övningen 

står i förgrunden” och att hon/han ”fick ingen hjälp på praktiken”. 3 av de 7 som fick mera 

metakunskap säger att de ville ha ”mer praktisk övning och retorik, metodlära kring predikan 

för att ha en bas att utgå ifrån”.  

När det gäller frågan Vilka former för redovisning av förvärvade kunskaper i predikokonst har 

du erfarenhet av? Tycker du att de var bra för din utbildning? säger 15 präster att de 

predikade för varandra och diskuterade efteråt, vilket uppskattades av alla. 1 präst tillägger att 

de filmade sina predikningar och såg på dem i grupper och diskuterade efteråt. 3 präster 

nämner muntlig och skriftlig reflektion omkring predikan samt samtal med människor. 1 präst 

säger att hon/han hade inlämningsuppgifter om predikokonsten och samtidigt muntliga 

predikningar inför klassen, vilket fungerade bra men hon/han skulle vilja få mer studier i 

predikogrunder. Betraktelser i skrift och tolkningar av bibelord nämns av 1 person. 1 person 

kommer inte ihåg (gick ut 1969). 

Meningarna är något delade när det gäller frågan Hur uppfattar du relationen mellan 

predikokonst och retorik? 11 präster ser retoriken som tillgång och säger att predikan har 

mycket att lära från retorik, eller att predikan är ett drama som står scenkonsten nära, eller att 

”predikan är en smalare genre som handlar om att förmedla evangelium, annars behöver man 

inte göra någon annan distinktion”.  
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1 präst säger att retoriken är viktig men kommer i skymundan medan en annan menar att 

predikan och retoriken hör samman i det att det finns olika sätt att bygga upp ett tal, olika sätt 

att nå en åhörare. En annan respondent tillägger att det är ”oerhört viktigt med hur man rör 

sig, vad som sägs, det måste slipas i sina uttrycksformer för att det väsentliga inte drunknar i 

en massa ord”. 1 präst beklagar sig att kopplingen mellan retoriken och predikan var svag i 

utbildningen och att den borde vara starkare. En annan avslutar sitt svar på frågan med att 

”predikan är ju dagens arena för retoriken”. Däremot 10 av respondenterna säger att retoriken 

kan vara en tillgång men också en fara och att innehållet är viktigast. Grunden är utläggning 

av bibelordet och retoriken är en övertalningskonst där man vill dupera åhöraren. 1 präst säger 

att ”med predikan är halva arbetet hos åhöraren” medan en annan säger att ”helige Anden 

arbetar”. Samtidigt är framförandet inte oviktigt enligt de 10 respondenterna. 1 påpekar att 

dagens påverkan av media sätter press på predikanten och att det måste vara kvalité på 

predikan. 2 präster säger att så länge man inte manipulerar så är retoriska verktyg bra. En 

annan tillägger att ”retoriken är mer för att driva ett budskap medan dagens predikan är mer 

som ett samtal”.  

På frågan Får man en språklig träning i traditionellt predikospråk i undervisningen?  svarar 

19 präster ”nej”, 1 person säger ”ja” medan 1 säger att han ”inte minns något sådant”. 1 

person tillägger att ”predikospråk är förödande” medan 2 säger att man varnades för att 

upprepa traditionella predikoläten och att man skulle undvika fasta formuleringar. 1 person 

ger som anledning att det inte hinns med. 8 präster uppmuntrades för att finna ett eget språk. 1 

person säger: ”varje generation präster måste forma sitt språk eftersom predikan är en 

färskvara. Tider förändras och församlingen måste finnas i fokus.”  

I svaren på frågorna Vad är dina tankar kring predikans språk? Hur försöker du utforma dina 

predikningar språkligt sett? Har du din egen stil? är den gemensamma nämnaren ett enkelt 

språk som ligger så nära predikantens och mottagarnas som möjligt, utan att göra avkall eller 

våld på endera. Det ska vara ett vardagligt men vårdat språk utan svåra ord eller tankegångar 

16 präster säger att de har sin egen stil. 1 präst säger: ”språket är jätteviktigt och därför 

försöker jag slipa på formuleringarna så att det får rytm som känns behaglig och samtidigt 

utmanar lite”. En annan person skriver att hon/han försöker variera ord och meningar för att 

inte upprepa sig medan 1 präst säger att hans personliga stil har lite drag av stilen i 

dagstidningarnas kolumner. 5 präster försöker låta bli att använda teologiska facktermer. 1 

präst har för ambition att hålla predikan på en högnivå innehållsmässigt utan att använda ett 

språk som åhörarna ej förstår.   
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När det gäller den egna stilen ger prästerna olika exempel på den. 2 personer säger att de utgår 

ifrån ett påstående eller en fråga som skakar för att fånga uppmärksamheten, samt att predikan 

måste avslutas med en tillämpande del. 1 präst säger att predikan är som ett samtal i 

församlingens gudstjänst och därför måste man anpassa språket, hon/han talar ”med bönder på 

bönders vis och med lärde på svenska samtidigt som [han] måste också vara [s]ig själv när 

under predikan, även rent språkligt, med [s]ina brister”. En annan präst säger att hon/han 

varierar sin stil utifrån typ av gudstjänst, kontext och målgrupp men har alltid ambitionen att 

anpassa språket till församlingen och tala inkluderande. 3 personer tillägger att de alltid utgår 

ifrån evangelietexterna och vill ha struktur i det som sägs. 1 präst säger att ”åhörare måste få 

en ”korg” att bära hem det de hört i, därför måste man ha tydliga synpunkter som binds 

samman av tema i predikan. Predikan ska vara en form av berättelse som engagerar lyssnaren 

och som kopplar samman bibel och vardagen.” En annan präst tillägger att hennes/hans 

predikomanus har krympt till omfånget under 40 år hon/han predikat. 

6. Diskussion 

Undersökningens resultat visar att det finns vissa skillnader mellan präststuderandes och de 

verksamma prästernas upplevelser och åsikter och trots att studien omfattar endast 28 

respondenter kan man urskilja några mönster. Många av enkätfrågorna behandlar personliga 

ämnen och därför diskuteras svaren på ett sådant sätt som har för avsikt att snarare nå en 

djupare kunskap i ämnet än mätbara och statistiska data. I diskussionen presenteras också 

några nya frågor som väckts som resultat av analysen av enkätsvaren och som kan ses som 

förslag för framtida fortsatta forskning inom ämnet. 

6.1 Hur upplever präststuderande och verksamma präster 
sambandet mellan predikogärning och deras identitet som 

präster? 

Den här studien stämmer överens med tidigare undersökningar
109

 som visar att en av de 

största förväntningarna som ställs på präster är att de ska vara goda predikanter. I stort sett 

alla tillfrågade präster känner att deras identitet som präst är starkt beroende av deras 

predikogärning och ser därför predikande som den centrala arbetsuppgiften.  
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Intressant är dock att 3 av 7 präststudenter enbart ser predikogärningen som en del av prästens 

arbete. De tycker alla att prästens personlighet kommer tydligast till uttryck i predikostunden, 

men ser det inte som en enda markör för prästens identitet. Varför råder det sådana skillnader 

i åsikter mellan präststudenter och verksamma präster när det gäller en sådan viktig fråga som 

själva yrkesidentiteten? Det finns flera möjliga förklaringar. 

För det första kan man konstatera att präststudenterna inte har hunnit skaffa sig en tydlig 

prästidentitet. Undersökningar gjorda bland präststuderande
110

 visar att de är intresserade av 

sin totala utveckling, personliga mognad och andliga fördjupning. Alla delar av utbildningen 

är lika viktiga för dem. Präststudenter möter ”den verkliga världen” endast under några 

veckor under sin utbildning, när de genomgår sin praktik. De har helt enkelt inte skaffat sig 

tillräckligt med erfarenhet av det framtida yrket för att kunna bilda en tydlig yrkesidentitet. 

En annan anledning kan vara att kontexterna i vilka deras predikningar produceras under 

utbildningen är helt annorlunda än de i verkligheten. Under utbildningen handlar det om att 

skapa en predikan som man oftast presenterar inför sin grupp och efteråt kan diskuteras, 

ändras, förbättras och göras om. Studenten ska visa att hon/han har lärt sig modellerna eller 

tillämpat någon teori om predikokonst som man just gått igenom med föreläsaren. Precis som 

Freedman och Adam påpekar är syftet med att skriva under utbildningen att lära sig, medan i 

det verksamma livet ska man producera verkliga handlingar som har större konsekvenser.
 111

 

Freedman och Adam påpekar också att det finns stora skillnader i relationen skrivare - 

lyssnare mellan högskolesammanhanget och arbetsplatsen.
 112

 Under utbildningen möter 

präststuderande andra präststuderande och lärare - handledare. Lyssnarna finns för att ge 

respons och stöd, för att rätta till och ge inspiration, samtidigt som de själva förstår vad den 

predikande studenten upplever eftersom de själva genomgår samma process. När de sedan går 

ut och står framför en verklig församling är situationen och relationen till lyssnaren en annan. 

Lyssnarna förväntar sig en färdig produkt och de är inte där för att rätta eller hjälpa till. 

Bedömningen och responsen sker också på ett annat sätt. Kanske först då när man har en hel 

församling framför sig förstår den nyblivne prästen att det som verkligen formar hans identitet 

är hans predikogärning.  
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Trots att präststuderande i min undersökning inte riktigt ser predikan som en central 

arbetsuppgift tycker de alla att det är viktigt att träna sig i predikokonsten. Även alla 

intervjuade verksamma präster anser att träning i att skriva och framföra predikan är mycket 

viktig. Enligt Blåsjö
113

 bör yrkesmässigt skrivande tränas framför allt under praktikperioder 

när studenterna har tillgång till arbetsplatsens diskurs, men det är endast tre präster som säger 

att de fick en givande träning i predikokonst under sin praktik. 

Dias m.fl.
114

 redovisar att högskolevärlden anser att noviser bör introduceras i arbetsplatsens 

verksamhet genom en träning på arbetsplatsen men det är endast en präst som säger att 

hon/han fick tips från äldre kolleger. Den här prästen tillägger också att tipsen var så pass bra 

att hon/han fortfarande använder sig av dem efter många års yrkesverksamhet. Kan det vara 

ett exempel på att det som lärs ut av äldre och mer erfarna yrkesutövare är mer givande än det 

som lärs ut inom själva utbildningen? 

Det intressanta är att den avancerade homiletiska kursen innehåller endast tre veckors 

verksamhetsförlagd utbildning under vilken studenten ska hinna uppleva yrkesdiskursen och 

bygga upp sin identitet som präst. Kursplanen säger att:  

Genom teori och praktiska övningar inhämtas kunskaper som förbereder studenten inför 

framtida yrkesidentitet som präst. Särskilt fokus riktas på homiletisk och liturgisk teori, 

kommunikation och reflektion om predikans och liturgins konkreta utformning.
115 

Under tio veckors utbildning ska studenternas yrkesidentitet som predikant formas. Eftersom 

det inte finns en tydlig betoning på förberedelse inför predikogärning under prästutbildningen 

kan man se det som en möjlig anledning till varför präststuderande inte ser predikan som den 

centrala arbetsuppgiften som formar deras yrkesidentitet mer än någon annan yrkesuppgift. 

Först när man har arbetat ett tag som präst och mött de verkliga förväntningarna som 

församlingen har omvärderar man sin yrkesidentitet. Hela 14 präster tillägger, utan att bli 

tillfrågade, att de fick för lite träning i predikokonst under sin utbildning.  

Man kan dra slutsatsen från de meningsskillnaderna som finns mellan de intervjuade 

studenterna och prästerna att högskolevärlden presenterar en yrkesidentitet som inte helt 

stämmer överens med det verkliga arbetslivet. Det kanske krävs vigningens kraft för att 

hon/han ska förstå att Verbi Divini Ministers främsta uppgift som formar deras yrkesidentitet 

är förkunnelse. 
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6.2 Hur ser undervisningen i predikokonst ut? 

Det intressanta i präststudenternas enkätsvar är att trots att de inte ser predikan som en central 

arbetsuppgift för en präst tycker de att undervisningen i predikokonst de fått har varit 

bristfällig. Detta stämmer överens med de verksamma präster som tycker att de fick för lite 

undervisning i predikokonst. Däremot när det gäller undervisningens form finns det återigen 

markanta skillnader mellan de intervjuade studenterna och de verksamma prästerna. Nästan 

alla studenter anser att predikans form och framförande betonas starkare än dess innehåll, att 

retorik och talekonst betonas starkare än exegetik och teologi samt att praktisk övning betonas 

mer än metakunskap. Det intressanta är dock att fyra studenter påpekar att det ändå övas för 

lite. 

När det gäller prästerna säger 11 av 21 att innehållet betonades starkast och de ville ha mer 

praktisk övning under sin utbildning. Förklaringen till detta fenomen kan vara de reformer 

och förändringar som skett inom prästutbildningen som var mer teoretisk förr för att skifta till 

en mer praktisk utbildning senare. Precis som Franck
116

 uttrycker det har prästutbildningen 

skiftat från know-why till know-how. Flera av de intervjuade prästerna anser att den praktiska 

övningen borde ha en central roll i prästutbildningen och eftersom alla studenter säger att 

formen och framförandet betonas starkare nuförtiden kan man konstatera att prästernas 

önskan uppfylls och att utbildningens reformer går åt rätt håll.  

Det paradoxala i den processen är att 6 av de intervjuade studenterna anser att utbildningen 

bör inriktas mer på exegetik och teologi. De verkar tycka att det är för mycket form och för 

lite innehåll. Frågan är om man har ersatt de momenten i prästutbildningen som behandlade 

predikans innehåll med retoriska kurser, eller om man har lagt till mer praktisk övning och 

behållit lika mycket teori som tidigare. Balansen är alltid svår att åstadkomma i 

högskoleutbildningar. Det är som Abragi
117

 säger att det är att se sanningen i vitögat och 

konstatera att det inte finns en perfekt utbildning som tillfredsställer alla. 

Det är också angeläget att påpeka att de 15 veckorna av heltidsstudier som man studerar 

homiletik inte fokuseras helt och hållet på själva predikan. Den grundläggande kursen som tar 

5 veckor behandlar också kommunikation och retorik i teori och praktik, hermeneutiska 

processer, den aktuella homiletiska debatten samt analys av andras framföranden. Samtidigt 

ska man skaffa sig kunskaper i predikans och retorikens historia, förbereda och genomföra 

muntliga tal och predikan, samt börja utveckla en repertoar av olika homiletiska former.  

                                                   
116

 Franck, Eskil (2000). ”Pastoralinstitutet i perspektiv – några reflektioner.” s. 53-57, s. 54-56 
117

 Abragi, Eva (2004). Predika idag. s. 27 



32 

 

Även den avancerade kursen fokuserar inte helt på predikan utan behandlar också liturgik och 

teologi. Kursen ska förbereda präststudenten för att genomföra hela gudstjänsten inte endast 

att predika. 

När det rör sig om olika undervisningsmetoder och modeller som studenterna har erfarenhet 

av från de homiletiska kurserna nämns det oftast olika retoriska modeller för förberedelse av 

tal samt Lowrys teorier. Bland undervisningsformer dominerar grupparbete, predikande 

framför en grupp och kamratrespons efteråt. Detta överensstämmer i stort sett med metoderna 

nämnda av verksamma präster: att skriva predikningar för olika sorters gudstjänster, predika 

för varandra och diskutera efteråt, textgenomgångar, narrativa modeller – story telling, 

grupparbete och även videoinspelningar av varandras predikningar och kamratrespons efteråt.  

Alla dessa metoder har sina fördelar och nackdelar. Som det nämnts tidigare är ett av 

villkoren för att man ska kunna tala om predikan det profetiska momentet, vilket innebär att 

predikan bör ha en tydlig anknytning till åhörarnas liv. Det blir svårt att uppfylla det kriteriet 

för präststudenter eftersom de predikar för varandra och även om de predikar under sin 

praktik har de kanske inte en större inblick i den församlingens liv där de just då hamnat. För 

dem gäller det i så fall att föreställa sig en potentiell församling. 

Grupparbete har också sina två sidor. För det första är det en utmärkt metod där man kan få 

mycket utbyte av tankar och idéer och där man kan hjälpa varandra. Studenter kan ha 

symmetriska och jämlika diskussioner och alla kan komma till tals. Tillsammans med 

inspirationsövningar som också sker i mindre grupper är det ett bra sätt att komma ur 

eventuella låsningar. Den metoden simulerar dock knappast verkligheten där den ensamma 

prästen förbereder sin predikan utan någon hjälp eller samarbete, utan snarare med 

handböcker och bibeln.  

Samma sak gäller den responsen som ges och fås i studiegruppen. För det första måste själva 

responsgivarna ha en stor metakunskap samtidigt som de måste våga framföra en riktig och 

konstruktiv kritik. Samtidigt som en präststuderande ska börja utveckla sin repertoar av olika 

predikostilar och former förväntas hon/han kunna analysera andras predikningar med 

avseende på form, innehåll och även framförande. Detta kräver stora kunskaper i både 

predikokonst och i retorik. Samtidigt är metoden mycket tidskrävande om man upprepade 

gånger ska lyssna på flera framföranden och kommentera dem på ett konstruktivt och givande 

sätt.  
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Att predika inför sina studiekamrater utgör en viss simulation av arbetsplatsen, där en präst 

predikar för sina församlingsbor. Schneider och Andre säger att den effektivaste metoden är 

”learning through doing” och simulering av arbetsplatsens villkor i så stor grad som möjligt, 

samtidigt som de påpekar att även bästa simuleringar av arbetsplatsens uppgifter skiljer sig 

från den verkliga verksamheten.
 118

 Den optimala lösningen i den situationen vore om 

präststudenterna hade fler praktikveckor under vilka de fick predika för riktiga 

församlingsbor, vilket i sin tur överensstämmer med det som Carlsson säger om en 

välfungerande yrkesutbildningen, nämligen att ”fungerande kunskap förvärvas huvudsakligen 

i den miljö där den ska användas”
 119

. Det intressanta med predikogenren är att predikan, 

såsom Brilioth påpekar, hör hemma i gudstjänsten och inte kan finnas utan den.
 120

 

Präststudenter genomför knappast hela gudstjänster under de homiletiska kurserna. I så fall är 

det de lär sig inte predikan. Detta i sin tur överensstämmer med Blåsjös påstående om att 

kompetenserna som studenter skaffar under utbildningen inte är överförbara till 

arbetslivsdiskursen, men att man kan bygga på det man lärt sig och anpassa det till den nya 

situationen.
 121

 

Även redovisningsformer bör i så stor grad som möjligt simulera verkligheten. Studenternas 

och prästernas redovisningsformer är nästan likadana. Först och främst är det att predika inför 

en grupp studiekamrater och läraren och diskutera samt att få respons efteråt. Som tillägg kan 

ses olika muntliga och skriftliga redovisningar av och reflektioner kring homiletisk litteratur. 

Detta är naturligtvis så nära en verklig situation man kan komma om man bortser från 

praktikperioder där studenter får feedback från sina handledare. Här lyser det igen igenom 

hela processen att predikande vid en högskola är av epistemisk karaktär medan i kyrkan är det 

handlingsorienterad. Dias m.fl. påpekar att autenticitet av konsekvenserna vilka de framförda 

texterna får spelar en stor roll i själva skrivarbetet.
 122

  

6.3 Hur upplevs relationen mellan predikokonst och retorik? 

Alla präststudenter ser relationen mellan predikokonst och retorik som något naturligt och 

använder sig gärna av retoriska redskap. Däremot är endast 11 präster helt positivt inställda 

till retoriken som hjälpmedel för predikan medan 10 präster håller större distans till den 

relationen och påpekar att det finns vissa faror.  
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Detta kan kanske förklaras med den inställningen till retoriken som man hade i 

prästutbildningen under 1900-talet. Ända fram till 1980-talet var inställningen negativ och 

man påstod att retoriken inte hade med homiletik att göra. Retorikens roll tystades ner och 

retoriska begrepp fanns inte med i homiletiska handböcker. Senare på 1990-talet började 

retorikens återtåg i homiletiken och Lowrys reformer av homiletiken går tydligt åt det 

retoriska hållet. Man kan då förmoda att prästerna som är något negativt inställda till retoriken 

utbildades innan retorikens rehabilitering på 1990-talet. 

De präster som ser positivt på relationen predikan och retoriken emellan säger att predikan är 

retorisk och att det är en retorisk genre som är något smalare än hela retoriken, eftersom det 

behandlar evangelium, men annars finns det ingen större distinktion. Detta överensstämmer 

med Wallgren-Hemlins påstående om att predikan är först och främst retorisk.
 123

  

Att dagens präststuderande ser retoriken som något naturligt och nära besläktat med 

homiletiken har förmodligen sin bakgrund i utformningen av deras utbildning. Den 

grundläggande kursen i homiletik heter Kommunikation, retorik och homiletik vilket innebär 

att den består av tre likvärdiga delar. Fyra av kursens åtta mål tar upp retoriken. Det första 

målet är att studenten känner grundläggande teorier i retorik. Nästa mål är att kunna beskriva 

retorikens och predikans historia. Det faktum att retoriken och predikan finns tillsammans i ett 

och samma mål skapar känsla av att de är starkt beroende av varandra. När studenterna läst 

predikans historia blir det självklart för dem att ända sedan antiken har predikan haft en nära 

relation till retoriken. Ett annat mål är att studenten förbereder och genomför predikan och 

muntliga tal med hjälp av retoriska redskap. Det fjärde målet som tar upp retoriken är att 

studenten ska kunna analysera egna och andras predikan och tal med hjälp av retoriska 

verktyg. På litteraturlistan finns det flera publikationer som behandlar vältalighet, retoriken 

och retorikens relation med predikan. Även i den avancerade kursen förväntas studenten 

kunna reflektera över sättet på vilket språk och gestaltning påverkar budskapet. Det 

intressanta vore att få tillgång till kursplaner i homiletik de senaste 50-60 åren och jämföra 

målen och litteraturen med tanke på relationen predikan och retoriken emellan. 
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Precis som Eldebo tycker flera av de intervjuade prästerna att predikan står scenkonsten nära, 

att det måste vara kvalité på framförandet och att predikan är en arena för retoriken.
 124

 De 

riskerna som finns enligt de skeptiska prästerna är att man kanske manipulerar eller duperar 

åhöraren genom olika retoriska redskap, att formen tar över, medan det är innehållet som är 

viktigast, vilket överensstämmer med Karlssons
125

 skepsis mot retoriken. 1 av prästerna säger 

att predikans grund är utläggning av bibelordet medan faran med retoriken är att det är 

övertalningskonst, medan en annan att hennes/hans och retorikens främsta mål är just att 

övertyga. 

6.4 Hur lär man sig predikospråket? 

Alla tillfrågade präststudenter verkar vara negativt inställda till det traditionella 

predikospråket och säger även att de inte fått någon träning i det. Tvärtom, de har 

uppmuntrats att motstå det traditionella predikospråket. När det gäller deras egna tankar kring 

predikans språk tycker de att det ska vara vardagsspråkligt och lättillgängligt samt helst 

anpassat till de konkreta åhörarna som sitter i bänkarna. Man ska gärna växla mellan stilarna 

och göra framställningen levande för den aktuella publiken. Den trenden stämmer överens 

med Jarl-Kerzars undersökning där hon kommit fram till att det har ägt stora förändringar i 

predikospråket under andra hälften av 1900-talet och att ordförrådet är mycket mera vardaglig 

och enkelt än det var förr i tiden.
 126

 Trenden stämmer också överens med Abragis påstående 

om att dagens predikanter blandar olika stilar när de arbetar med predikans decorum.
 127

  

Prästutbildningen följer i så fall de kraven som har ställts på predikan de senaste decennierna, 

nämligen att språket ska vara enkelt och realistiskt för att kunna nå den moderna människan. 

Studenternas åsikter följer också Abragis råd om att predikan ska vara kort, konkret, klart och 

korrekt.
 128

 Däremot finns det ingen täckning på hennes rekommendationer om att även den 

kyrkliga terminologin ska läras ut och användas. Även de verksamma prästerna säger att de 

inte fick någon speciell träning i predikospråk under sin utbildning utan att de uppmuntrades 

att finna en egen stil. Prästerna är dock mycket medvetna om de förändringar som råder i 

predikospråket och att dagens församlingsbor utgör en blandning av olika sociala grupper. 

Precis som en av prästerna uttrycker det att predikan är en färskvara. Tiderna då man 

plagierade stora predikanters predikningar eller använde sig av methodi concionandi är över. 
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Flera av de verksamma prästerna tillägger att predikans språk också bör ligga nära 

predikantens eget språk, vilket bekräftar Abragis råd om att predikans språk måste passa inte 

endast åhörarna utan också själva predikanten.
 129

 Samtidigt säger några präster att de följer 

retoriska linjer så att det finns rytm och behag i deras stil. Både ornatus och decorum är 

mycket viktiga i deras förberedelser. I de verksamma prästernas svar märks det tydligare än 

hos studenterna att de är medvetna om att predikan är en av dagens media, att det är som 

Lowry säger samtidsanalys och samtidsdiagnos.
 130

 Det kan vara anledningen till att de är mer 

medvetna om att för att predikan ska vara attraktiv för åhörarna måste den säljas i en fin 

förpackning. Formen är alltså mycket viktig, men det handlar också om predikantens ethos, 

dvs. trovärdighet. 

Några av prästerna följer Lowrys linjer och börjar sin predikan med en fråga som skakar och 

fångar åhörarnas uppmärksamhet. Detta har sina rötter i den klassiska retoriken med dess 

captatio benevolentiae. Det profetiska momentet är en annan självklarhet för prästerna. 

Predikan måste anknyta till församlingsbornas vardag, vilket påverkar ordförrådet. Detta 

bekräftar Jarl-Kerzars betraktelser om predikospråkets sekularisering pga. tematiska 

förskjutningar.
 131

  

Några av prästerna säger att deras stil karaktäriseras av att predikan är mer som ett samtal 

med församlingen, att de talar inkluderande eller att de vill engagera församlingen i sina 

berättelser. Enligt Abragi är detta dagens modell för predikanten – att tala med församlingen 

istället för till den.
 132

 

3 av präststudenterna säger att deras ambition är att predika manusfritt så att predikan blir en 

levande berättelse. En präst nämner också att han har för mål att vara så naturlig som möjligt. 

De flesta präststudenter nämner även att kroppsspråket, ögonkontakten, rösten och gesterna är 

mycket viktiga. Gester och kroppsspråk berikar och kompletterar det talade ordet och att tala 

manusfritt är bra just för kroppsspråket, enligt Abragi. Hon menar att det är optimalt för 

predikantens ethos om hon/han har lärt sig predikan utantill och är så naturlig som möjligt.
133

 

Avslutningsvis kan man konstatera att trots att det inte finns en särskild träning i 

predikospråket, enligt prästerna och studenterna, har de ändå anammat retorikens huvudregler 

när det gäller den språkliga utformningen av ett tal.  
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Bilaga 1 
Hej! 

Jag heter Jolanta Eriksson och skriver en uppsats i Svenska med didaktisk inriktning vid 

Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping – uppsatsen kommer att handla om 

studenternas och verksamma prästers syn på predikokonst i undervisningen. Min förhoppning 

är att du som är präststuderande/präst finner tid och lust och kommer att hjälpa mig med 

projektet genom att besvara nedanstående frågor. Om du har frågor rörande enkäten kan du 

även kontakta mig via e-mail eller hemtelefon 0515-760 399. Alla uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

Tack på förhand för er medverkan! 

Var snäll och besvara frågorna i det här Word-dokumentet, spara och mejla till 

lu05ejma@hlk.hj.se 

 

Frågor till studenter: 

1. Hur viktigt är det att träna sig i att skriva och framföra predikningar enligt dig? 

2. Hur mycket tycker/känner du att din identitet som präst är beroende av din 

predikogärning? 

3. Vilka metoder har du erfarenhet av och vilka problem/möjligheter ang. metoderna har 

du upplevt? Finns det några modeller som tillämpas när man lär ut predikokonst? 

4. Vad betonas starkast i undervisningen i predikokonst – predikans form, innehåll eller 

kanske övningar i själva framförandet? 

5. Vad tycker du betonas mer – kunskap om predikan (metakunskap) eller praktisk 

övning i predikokonst? 

6. Vilka former för redovisning av förvärvade kunskaper i predikokonst har du erfarenhet 

av? 

7. Hur uppfattar du relationen mellan predikokonst och retorik?  

8. Får man en språklig träning i traditionellt predikospråk i undervisningen?  

9. Vad är dina tankar kring predikans språk? Hur försöker du utforma dina predikningar 

språkligt sett? 

 

mailto:lu05ejma@hlk.hj.se
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Frågor till verksamma präster: 

1. Hur viktigt är det att träna sig i att skriva och framföra predikningar enligt dig? Har du 

haft nytta av träningen som du fått i prästutbildningen i ditt verksamma liv? 

2. Hur mycket tycker/känner du att din identitet som präst är beroende av din 

predikogärning? 

3. Vilka metoder och modeller tillämpas när man lär ut predikokonst? Har du haft nytta 

av dem i ditt verksamma liv? 

4. Vad betonas starkast i undervisningen i predikokonst – predikans form, innehåll eller 

kanske övningar i själva framförandet? Vad fann du mest givande för dig? 

5. Vad tycker du betonas mer – kunskap om predikan (metakunskap) eller praktisk 

övning i predikokonst? Är det bra enligt dig om du ser ur dagens perspektiv? 

6. Vilka former för redovisning av förvärvade kunskaper i predikokonst har du erfarenhet 

av? Tycker du att de var bra för din utbildning? 

7. Hur uppfattar du relationen mellan predikokonst och retorik?  

8. Får man en språklig träning i traditionellt predikospråk i undervisningen?  

9. Vad är dina tankar kring predikans språk? Hur försöker du utforma dina predikningar 

språkligt sett? Har du din egen stil? 

 

Bilaga 2 
UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för religionsvetenskap 

KURSPLAN 

Homiletik och liturgik i Svenska kyrkan: fördjupningskurs i pastoralteologi 15 hp 

Homiletics and Liturgics in the Church of Sweden: Master Course in Pastoral Theology 

15 ECTS 

Högskolepoäng. 15 

Kurskod:1RE106 

Ansvarig institution: Institutionen för religionsvetenskap 

Huvudområde: Teologi 

Nivå: Avancerad nivå 



43 

 

Fördjupning: Masterexamensnivå 

Betygsgrader: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd 

Utbildningsområde: Humanistiskt 

Kursen ges som programkurs inom teologprogrammet inom delämnet historisk och praktisk 

teologi. 

1. Beslut om inrättande 

Kursen är inrättad av humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och kursplanen 

har fastställts 2007-06-01 att gälla från 2007-07-01. Reviderad 2007-08-31 

2. Innehåll 

Kursen ska ge kunskaper om predikans och liturgins funktion i kyrkan samt prästens roll som 

homilet och liturg i samspel med församling och andra kyrkliga yrken. Genom teori och 

praktiska övningar inhämtas kunskaper som förbereder studenten inför framtida yrkesidentitet 

som präst. Särskilt fokus riktas på homiletisk och liturgisk teori, kommunikation och 

reflektion om predikans och liturgins konkreta utformning. Kursen innehåller tre veckors 

verksamhetsförlagd utbildning på heltid. 

3. Förväntade studieresultat 

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: 

- redogöra för och analysera relationerna mellan liturgik, homiletik och teologi 

- reflektera över och diskutera på vilket sätt tolkning, språk och gestaltning påverkar hur 

budskap uppfattas 

- utifrån aktiv färdighetsträning kunna kritiskt reflektera kring hur gudstjänst kan 

gestaltas 

- tolka bibliska texter och kyrkliga traditioner utifrån människors liv idag samt tolka 

människors liv idag utifrån bibliska texter och kyrkliga traditioner 

- reflektera över en framtida yrkesidentitet som präst 

4. Förkunskapskrav 

Introduktion till pastoralteologi, 15 hp., eller Teologisk tolkning och ledarskap i Svenska 

kyrkan: Påbyggnadskurs i pastoralteologi 15 hp eller motsvarande. 
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5. Undervisningens uppläggning 

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och 

verksamhetsförlagd utbildning. 

6. Examination 

Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och/eller muntliga examinationsformer. 

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare 

provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för 

högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska 

fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. 

7. Tillgodoräknande 

Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator, Umeå 

universitet, 901 87 Umeå. 

8. Kurslitteratur 

Bexell, Oloph, 2001, Kyrkans liv: introduktion till kyrkovetenskapen. 3:e förk. Uppl., 

Uppsala universitet, Uppsala. (valda delar) 

Edgardh Beckman, Ninna, 2005, Jämställd i Kristus : en gudstjänstteologi, Verbum, 

Stockholm. 

Den svenska evangelieboken, 2003, Verbum, Stockholm. 

Den svenska kyrkohandboken, 2003, rev. utg., efter Den svenska evangelieboken 2002 och 

Bibel 2000, Verbum, Stockholm. 

Ellverson, Karl-Gunnar, 2003, Handbok i liturgik, Stockholm. 

Evangelieboksgruppens förslag till Den svenska evangelieboken – Motiveringar, 2000, 

Svenska kyrkan, Uppsala. (Säljes genom institutionen) 

Hillert, Sven, 2004, Till befrielse öppenhetens evangelium, Verbum, Stockholm. 

Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv, 2004, red.: Sven-Åke Selander m fl., Årsbok för 

svenskt gudstjänstliv 79, Artos, Skellefteå. 

Smith, Christine M., 1992, Preaching as weeping, confession, and resistance: radical 

responses to radical evil, Westminster/John Knox Press, Louisville, 
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eller 

Hilkert, Mary Catherine, 1997, Naming grace: preaching and the sacramental imagination, 

Continuum, New York. 

Schüssler Fiorenza, Elisabeth, 1994, In memory of her: a feminist theological reconstruction 

of Christian origins, 10 ed., Crossroad, New York. ( I kursen läses del II och III i boken.) 

Sundkvist, Bernice, 2003, En predikan - nio berättelser: en studie i predikoreception, Åbo 

akademi, Åbo. 

Sundkvist, Bernice, 2003, Evangelium och existens: predikan som helande dialog, Artos, 

Skellefteå. 

Troeger, Thomas H., 1999, Preaching while the church is under reconstruction: the visionary 

role of preachers in a fragmented world, Abingdon Press, Nashville. 

Söndagens mässa, Tro & Tanke 1994:8, Svenska kyrkans forskningsråd, Uppsala. (Säljes 

genom institutionen) 

9. Övriga föreskrifter 

Kursen ges i samarbete med pastoralinstitutet i Uppsala. 

KURSPLAN 

Kommunikation, retorik och homiletik, 7, 5 poäng. 

Ämnesområde: Historisk/Praktisk teologi. 

Kursbeteckning: Kommunikation, retorik och homiletik, 7,5 poäng. Kursen syftar till att ge en 

teoretisk och praktisk grund i muntlig framställning i kyrklig kontext. 

Kurskod: HT201 

Nivå: Grundnivå 

Förkunskapskrav: Inga 

Mål: Efter avslutad kurs förväntas studenten: 

1. Kunna redogöra för grundläggande teori i kommunikation och retorik. 

2. Kunna diskutera och åskådliggöra betydelsen av kontextuell variation för 

kommunikation med avseende på form och innehåll. 

3. Översiktligt kunna beskriva retorikens och predikans historia. 
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4. Ge exempel på problemområden i en hermeneutisk process. 

5. Återge några huvuddrag i aktuell homiletisk debatt och börja formulera egna 

ståndpunkter. 

6. Ha förmåga att aktivt och självständigt delta i analysen av egna och andras tal med 

hjälp av retoriska begrepp och verktyg, samt med avseende på innehåll och 

framförande. 

7. Förbereda och genomföra muntliga tal och predikan med efterföljande retorisk och 

innehållsmässig analys. 

8. Ha börjat utveckla en repertoar av olika tal och homiletiska former. 

Moment: 

a) Kommunikation: teoretisk grund med tillhörande kommunikativa övningar. 

b) Retorik: teoretisk grund med tillhörande retoriska övningar. 

c) Homiletik: teoretisk grund med tillhörande homiletiska övningar. 

Undervisning: föreläsningar, gruppövningar och individuella uppgifter. 

Betyg: godkänd, ej godkänd 

Examination: individuella PM, hemskrivning och muntlig redovisning, lektioner och 

gruppövningar är obligatoriska, frånvaro kompenseras enligt överenskommelse med lärare. 

Litteratur  

 

Artiklar av Larsson, Bo, "Att predika idag" (SKT 1999:40) och Jonsson, Ulf, "Rena rama 

sanningen" (Signum 99:8)  

Bexell, Oloph, "Ordet tvärs genom tiden", i Fjellstedtska skolans årsskrift 2003, 18 s, 

(tillhandahålles av läraren).  

Eldebo, Runar, Det homiletiska rummet - mötet melan predikant och lyssnare, Örebro: Libris, 

2005.  

Johannesson, Kurt, Tala Väl. 10 Lektioner i Praktisk Retorik. Stockholm: Norstedts förlag 

2001.  

Nilsson, B., m.fl., Kommunikation: samspel mellan människor, Studentlitteratur 2007  

Nordhaug, Halvor, Så mitt hus kan bli fullt, Oslo: Luther Forlag 2000.  
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Troeger, T.H., Imagining a sermon, Nashville: Abingdon Press, 1990.  

Dessutom som referenslitteratur:  

Abragi, Eva, Predika idag - om retorikens betydelse för predikan, Stockholm: Verbum 2004.  

Edwards, D.C. A History of Preaching, Nashville: Abingdon Press 2004  

Hellspong, Lennart, Konsten att tala, Lund: Studentlitteratur 1992.  

Karlberg, Maria och Mral, Brigitte, Heder och påverkan - att analysera modern retorik, 

Stockholm: Natur och kultur 1998.  

Larsson, Bo, Recept eller replik, Stockholm:Verbum 1998.  

Larsson, Bo, Spadtag i orden, Stockholm: Verbum 2000.  

För övriga referenser se JTH:s homiletikhylla under chb  

PM skrivs på samtliga böcker utom Nordhaug som redovisas i hemskrivning. 

Övrigt: för betyget godkänd krävs: 

1. Att relevanta efterfrågade faktakunskaper uppvisas i PM, med därtill hörande egen 

reflektion. 

2. Att grundläggande förståelse, reflektion och tillämpning visas i hemskrivning. 

3. Att muntliga redovisningar i kommunikation och predikan genomförs 

tillfredsställande.  

Utvärdering: kursen skall utvärderas skriftligt. 

Särskild information: delar av kursen kan relateras till pastorala moment i 

utbildningsprogrammet. Vid underkänd hemskrivning tillkommer kompletteringsuppgift.  

Adress: Johannelunds teologiska högskola, Heidenstamsgatan 75, 754 27 Uppsala, telefon: 

018-169900, e-post: johannelund@efs.svenskakyrkan.se 

 

 


