Kurskod

HP 354

Kursbenämning, svenska

Själavård i mötet med skam och skuld

Kursbenämning, engelska

Pastoral Care, Shame and Guilt

Kursens högskolepoäng

7,5 hp

Inriktning

Historisk praktisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs. Kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G2F

Förkunskapskrav

HS 201 (HP B1:2) eller motsvarande

Syfte

Kursen vill ge insikter i skammens och skuldens teologiska och
psykologiska problematik samt reflektera över hur dessa fenomen tar
sig uttryck i olika livskontexter. Studenten ges möjlighet att i mötet
med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika beskrivningar av
skam och skuld samt förankra en själavårdspraxis utifrån ett integrerat
teologiskt och psykologiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Studenten förväntas kunna:
 ge en sammanfattning av olika sätt att beskriva skammens och
skuldens problematik.
 ge en sammanfattning av olika sätt att teologiskt och
pastoralteologiskt bemöta skammen och skulden som
fenomen
 argumentera för egna ställningstaganden i dialog med
kurslitteraturen.
 utforma riktlinjer för själavårdspraxis i möte med skam och
skuld

Moment

a) Skam och skuld i vår tid
b) Olika sätt att teologiskt bemöta skammens problematik.
c) Exempel på olika sätt att pastoralteologiskt bemöta skammens
problematik.
d) Konstruktivt arbete med egna ställningstaganden i dialog med
kurslitteraturen.

Undervisnings- och arbetsformer

Litteraturkurs

Litteratur, övriga läromedel

Kurslitteratur (minst 1300 sidor) inklusive böcker markerade med (*)
väljes ur följande lista i samråd med examinator:
Augsburger, David W. Helping PeopleForgive. Louisville: Westminster John
Knox Press, 1996
Brosché, Fredrik, m fl, Tro åt svenska folket, Uppsala: Pro Caritate, 1988.
Cullberg Weston, Marta. Från skam till självrespekt. Stockholm: Natur och
Kultur, 2008.
*Garland, David E., and Diana R. Garland., Flawed Families of the Bible:
How God’s Grace Works Through Imperfext Relationships, Grand
Rapids: Brazos Press, 2007.
Hellsten, Tommy, Flodhästen på arbetsplatsen. Helsingfors:
Församlingsförbundets förlag, 1999.
Johnson, Maarit. Självkänsla och anpassning. Lund: Studentlitteratur, 2003.
*Larsson, Göran, Skamfilad: Om skammens många ansikten & längtan efter
liv, Örebro: Cordia, 2007.
Mann, Alan, Atonement for a “Sinless” Society: Engaging With an Emerging
Culture, London: Paternoster Press, 2005.
McGee, Robert, Jakten efter bekräftelse: Om vårt sökande efter att bli
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accepterade och hur man bygger sin självkänsla på rätt grund. Kumla:
HF:s förlag, 1990.
*Pattison, Stephen, Shame: Theory, Therapy, Theology, Cambridge:
Cambridge Univ. Press. 2000.
Smedes, Lewis B., Skam, skuld och befrielse,Örebro: Libris förlag.
Wilson, Sandra D., Released from Shame: Moving Beyond the Pain of the
Past.,Downers Growe: InterVarsity Press, 2002.
Worthington, Everett L. ed. Dimensions of Forgiveness: Psychological
Research and Theological Perspectives. Philadelphia: Tempelton
foundation press, 1998, sid. 1-185, 341-354

Betygsgrader

VG – (Väl godkänd), G (godkänd), Underkänd

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs:
 att relevanta faktakunskaper uppvisas;
 att en grundläggande förståelse visas.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas:
 att integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla
strukturer;
 att dra egna relevanta slutsatser;
 att värdera behandlat stoff;
 att i några frågor självständigt genom egna ställningstaganden
föra dialog med de olika typer av teologi som kommer till
uttryck i kurslitteraturen.

Examination

PM i form av egna reflektioner till fyra av böckerna i läslistan
Hemskrivning

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskilt information

Vid betyget underkänd tillämpas kompletteringsuppgifter.
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