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Kursnamn, engelska
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Kursens poäng

7.5 hp

Inriktning

Historisk Praktisk Teologi

Kurskategori

Valbar programkurs. Kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1N

Förkunskapskrav

Allmän högskolebehörighet för teologiska studier

Syfte

Att ge grundläggande kunskap om själavårdens unika bas och
ärende i kyrkans och samhällets sammanhang.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
●
Förstå och kunna kritiskt reflektera över olika sätt att definiera
själavård samt hur dessa själavårdssätt tar sig uttryck
●

Redogöra för vad som menas med själavårdens kontexter

●
Beskriva likheter och skillnader mellan själavård, andlig
vägledning och psykoterapi
●
Beskriva själavårdens unika ärende och kritiskt reflektera över
olika själavårdsmodeller samt dess möjliga uttryck i församlingslivet
Moment

a)

Definitioner av själavård dess mål och funktion

b)

Själavårdens olika kontexter

c)
Själavård som teologisk disciplin med dess psykologiska
anknytning
d)

Församlingssjälavårdens varierande uttryckssätt

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, litteraturstudier, klass- och gruppdiskussioner

Litteratur, övriga läromedel

Benner, David G. Care of Souls: Revisioning Christian Nurture
and Counsel. Baker Books, 1998. (252 s)
Carlgren, Andreas och Torbjörn Freij (red). Vägar till befrielse:
Från Ignatius till de tolv stegen. Skellefteå: Artos & Norma
Bokförlag, 2015. (s. 1-120)
Sjöström Aasa, Birgitta. Upprättelse och helande. Sjöbergs
Förlag, 2017. (116s)
Själavårdens identitet, Ingång 2-4/2019, Johannelunds
teologiska högskolas skriftserie (s. 7-94)
Wikström, Owe, Det bländande mörkret: Att upptäcka den stora
glädjen. Omarbetad upplaga. Örebro: Libris, 2007 (231 s.)

Betygsgrader

VG - Väl godkänd, G - Godkänd, Underkänd

Betygskriterier

För betyget G krävs:
●
att litteraturen är läst och uppgifter genomförda

1

Denna kurs hette tidigare ”Själavårdens grunder”

Utvärdering
Särskilt information

●
att redovisade uppgifter visar relevanta faktakunskaper samt
grundläggande förståelse och integrering av stoffet.
För betyget VG krävs dessutom:
●
att redovisade uppgifter uppvisar mycket god reflektion och
integrering av relevanta fakta och förmåga att värdera och dra egna
slutsatser av behandlat stoff.
●
Litteraturreflektioner PM
●
Analys PM
●
Hemtentamina
Kursen skall utvärderas skriftligt
Vid underkänt resultat ges möjlighet till kompletteringar av uppgifter.

Kursplanen fastställd
Planen gäller från

Kursen kan ej ekvivaleras mot programkursen (HS 201 Pastoral
teologi och psykologi) vid Johannelunds teologiska högskola
2009-09-30
2009-10-01

Examination

2017-06-09, 2020-06-17, LGS

