Kurskod

SH 205

Kursbenämning, svenska

Tro och etik i diakonalt arbete

Kursbenämning, engelska

Faith and Ethics in Social ministry

Kursens högskolepoäng

7,5 hp

Inriktning

Systematisk teologi

Kurskategori

Fristående kurs som även kan ingå i kandidatexamen i teologi 180 hp

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt A-kursen RT 100 Religionsvetenskap och
teologi, 30 hp, eller motsvarande. (Se även särskild information nedan!)

Syfte

Att studenten utvecklas i sin förmåga att beskriva, analysera och värdera
lärofrågor och etiska frågor aktuella i diakonalt arbete.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
• Sammanfattande redogöra för den kristna troslärans innehåll
• Redogöra för och kritiskt värdera olika ställningstaganden i några
teologiska frågor med relevans för diakonalt arbete.
• Sammanfattande redogöra för etikens innehåll
• Redogöra för och kritiskt värdera olika ställningstaganden i några etiska
frågor med relevans för diakonalt arbete.

Moment

a.
b.
c.
d.

Undervisnings- och
arbetsformer

Lektioner och gruppsamtal

Litteratur, övriga
läromedel

Moment a) och b)
Blennberger, Erik & Mats J Hansson (red.): Diakoni- tolkning, historik, praktik.
Stockholm: Verbum 2008, s. 29-65 (36 s).
McGrath, Alister: Kristen tro. Örebro: Libris 2007 (301 s).

Översikt över dogmatikens innehåll
Teologi och diakoni
Översikt över etikens innehåll
Etik och diakoni

Moment c) och d)
Blennberger, Erik & Mats J Hansson (red.): Diakoni- tolkning, historik, praktik.
Stockholm: Verbum 2008, s. 89-118 (29 s).
Collste, Göran: Inledning till etiken, Lund: Studentlitteratur 2010 (151 s).
Henriksen, Jan-Olav, Vestlesen, Arne Johan: Etik i arbete med människor, Lund:
Studentlitteratur 2001 (289 s).
Nygren, Tomas m fl: ”Grundfrågor i kristen etik” i ingång – Johannelunds
teologiska skriftserie nr 4, 2001 (40 s).
Dessutom läser studenten valfri bok (ca 300 s) som fördjupar någon fråga i troslära
eller etik. Boken väljes i samråd med examinator.

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att studenten kan:
• redogöra för dogmatikens grundfrågor;
• redogöra för etikens grundfrågor;
• identifiera och analysera teologiska och etiska aspekter av diakonalt
arbete
För betyget Väl godkänd krävs att studenten visar:
• en förmåga att självständigt och kritiskt belysa och jämföra olika
modeller för diakonalt arbete ur dogmatiska och etiska perspektiv.

Examination

1. En hemtenta över inläst obligatorisk litteratur
2. En bokrapport om 1-2 sidor med kritisk utvärdering av konstruktiva bidrag
från individuellt läst bok
Kursen utvärderas skriftligt.
Den som inte har läst A-kursen erbjuds möjlighet att söka dispens för
förkunskapskravet.
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