Kurskod

HS 252

Kursbenämning, svenska

Själavård i kris- och utsatta situationer.

Kursbenämning, engelska

Pastoral care in the context of crisis and vulnerability

Kursens högskolepoäng (hp)

7,5 hp

Inriktning

Historisk praktisk teologi.

Kurskategori

Valbar programkurs. Kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå.(G1F)

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter betyget Godkänd i Grundkurs i Pastoral teologi och
psykologi (HS 201) eller motsvarande.

Syfte

Kursen avser att ge den studerande fördjupad kunskap om
självförståelse och själavårdsprocesser i samband med krissituationer
och då människor befinner sig i emotionellt och existentiellt utsatta
situationer.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 Redogöra för och kritiskt reflektera över teoribildningar kring
krisens och utsatthetens kännetecken och speciella
karakteristik
 Redogöra för och reflektera över existentiella dimensioner och
teologiska teman som knyter an till människors utsatthet
 Beskriva och kritiskt reflektera över processer med människor
som befinner sig i krissituationer och existentiellt utsatta lägen
 Kritiskt reflektera över vad det innebär att som kyrklig
företrädare möta människor i utsatta situationer – också i den
kristna ritens sammanhang
a) Kris och utsatthet i psykologiskt och teologiskt perspektiv
b) Själavårdande krisintervention och processer i mötet med den
utsatta konfidenten
c) Existentiella frågeställningar som aktualiseras i krissituationer
d) Meningsskapande rit och kyrkan som gemenskap i
människors i utsatta situationer
Kursen ges som:
a) Litteraturkurs
b) Fristående kurs – med föreläsningar, fallstudier, diskussion
och gruppövningar.

Moment

Undervisnings- och arbetsformer

Litteratur, övriga läromedel

Aalen Leenderts, Torborg, Gud og det vonde: om tillit og tillitskap,
Verbum 2011, (238 sid)
Dyregrov, Atle och Kari, Det sociala nätverkets stöd vid plötslig död: när
livet måste gå vidare. Lund: Studentlitteratur, 2008. (293 sid).
Stone, Howard W., Crisis Counseling, 3 ed. Minneapolis: Augsburg Fortress,
2009. (128 sid)
Swinton, John. Raging with Compassion: Pastoral Responses to the Problem
of Evil. Grand Rapids: Eerdmans, 2007. (264 sid)
Viorst, Judith, Necessary Losses: The Loves, Illusions, Dependencies, and
Impossible Expectations That All of Us Have to Give Up in Order to
Grow. New York: Fireside Books, 1998. (447 sid)

Betygsgrader

Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U)
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Betygskriterier

Examination
Utvärdering
Särskild information

För betyget godkänd krävs:
 att litteraturen är redovisad och övriga uppgifter genomförda
 att redovisade uppgifter visar relevanta faktakunskaper samt
grundläggande förståelse för och integrering av stoffet
För betyget väl godkänd krävs dessutom:
 att redovisade uppgifter uppvisar god reflektionsförmåga och
självständighet i sättet att dra slutsatser och behandla stoffet.
Reflekterande PM över läst litteratur
Hemskrivning
Kursen utvärderas skriftligt.
Vid underkänt resultat tillämpas kompletteringsuppgifter.
Antal provtillfällen begränsas till fem.
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