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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


Moment

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