Johannelunds teologiska högskola
Kurskod

SD 354

Kursbenämning, svenska

Skammens teologiska problematik

Kursbenämning, engelska

Shame From a Theological Perspective

Kursens högskolepoäng (hp)

7,5

Ämnesområde

Systematisk teologi

Kurskategori

Valbar programkurs/ fristående kurs

Kursens nivå

Grundnivå, fortsättningskurs (G2F).

Förkunskapskrav

Fortsättningskurs i systematisk teologi: Kursen förutsätter att
Religionsvetenskap A 30 hp, samt Dogmatik, SD 201, Kyrkans och
missionens historia, HK201, och Själavårdens grunder, HS 251, eller
motsvarande kurser är fullgjorda

Syfte

Kursen vill ge insikter i skammens teologiska problematik och utmana
till reflektioner kring teologins kontextualisering när människor
snarare brottas med skam- än skuldproblematik. Studenten ges
möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika
beskrivningar av skam och teologiska svar på skammens problematik,
samt att träna förmågan att formulera och argumentera för egna
ställningstaganden.

Förväntade studieresultat

Studenten förväntas kunna:




ge en sammanfattning av olika sätt att beskriva skammens
problematik.
ge en sammanfattning av olika sätt att teologiskt bearbeta
skammens problematik
argumentera för egna ställningstaganden i dialog med
kurslitteraturen

Moment

a) Skam och skuld i vär 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 1000 sidor) väljes ur följande lista i samråd med
examinator:
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Hinlicky Wilson, Sarah, ”The Law of God”, i Lutheran Quarterly nr
4/2013, s 373-398.
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Shame and Redemption, Illinois: IVP 2016
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Larsson, Göran, Skamfilad: Om skammens många ansikten & längtan
efter liv, Stockholm: Cordia 2007. (288 s)
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Emerging Culture, London: Paternoster Press, 2005
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Generations, Illinois: InterVarsity Press 2004.
Nygren, Tomas, “Att predika lag och evangelium i en narcissistisk
kultur”, i Johannelund 150 år: 1862-2012 (red. Eriksson, LarsOlov
och Larspers, Torbjörn), Uppsala: Johannelunds teologiska
högskola 2012, s 69-92.
Olofsson, Staffan, ” Skammens styrka – Kain och Abel som barn i en
dysfunktionell familj”, artikel (pdf)
Pattison, Stephen, Shame: Theory, Therapy, Theology, Cambridge
Univ. Press. 2000.
Smedes, Lewis B., Skam, skuld och befrielse,Örebro: Libris förlag
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Wilson, Sandra D., Released from Shame: Moving Beyond the Pain of
the Past, InterVarsity Press, 2002.
Aktuella artiklar kan tillkomma.
Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att:
 relevanta faktakunskaper om definitioner av skam och olika
sätt att teologiskt bearbeta skam uppvisas;
 förmåga visas till kritiskt urskiljande av olika systematiskt
teologiska positioner i mötet med skammen problematik och
de olika sätt att argumentera som ligger till grund för dessa.

Examination

För betyget väl godkänd krävs dessutom att god förmåga visas att:
 kritiskt och självständigt reflektera över och värdera olika
teologiska svar på skammens problematik;
 utifrån kurslitteraturen kunna föra olika positioner i kritisk
dialog med varandra, samt i dialogen även självständigt ta
ställning.
Hemskrivning

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt.

Särskild information

Vid betyget underkänd tillämpas kompletteringsuppgifter.
Denna kurs kan ges på grundnivå (G2F) och med högre krav på
avancerad nivå (A1N), kurskod 455. Kursen kan dock av en enskild
student endast läsas på en nivå. Kursen kan ej heller tenteras av den
som läst HP 354 Själavård i mötet med skam och skuld.
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