Kurskod

HS 353

Kursbenämning
svenska

Familje- och relationsstödjande själavård i församlingskontext

Kursbenämning
engelska

Family and relationship ministry in the church context

Kursens
högskolepoäng (hp)
Inriktning

7,5 hp

Kurskategori

Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G2F

Förkunskapskrav

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

Syfte

Kursen syftar till att ge vidgad kunskap om hur grundläggande relationssystem,
med särskild hänsyn till äktenskapets och familjens dynamik, fungerar i en
församlingskontext.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 översiktligt redogöra för den kristna kyrkans teologiska bas för
äktenskap, familj och relationstänkande.
 översiktligt redogöra för de historiska dragen i bakom äktenskap och
familj i modern tid i dagens Sverige.
 beskriva och kritiskt reflektera över faktorer som bidrar till dynamiken i
ett funktionellt / dysfunktionellt relationssystem.
 kritiskt granska och värdera olika preventiva och salutogena metoder
för relationsstödjande verksamhet i församlingskontext

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer

Historisk-praktisk teologi

a) Teologisk antropologi med särskild förståelse för relationer, äktenskap
och familj.
b) Nutida förståelse för äktenskap, familj och primärrelationer i historisk
belysning
c) Familjespykologisk förståelse av funktionella och dysfunktionella
relationssystem
d) Salutogena metoder för relationsarbete och dess verkningsgrad
Kursen ges som:
a) Litteraturkurs (vid en grupp om 5 studenter eller flera kan
introduktionsföreläläsningar ges samt avslutande seminarium)
b) Fristående kurs – med föreläsningar, fallstudier, diskussion och
gruppövningar.

Litteratur och övriga Ahrne, Göran, Christine Roman och Matz Franzén, Det sociala landskapet: en
sociologisk beskrivning av Sverige från 1950-talet till 2000-talet, Bokförlaget
läromedel

Korpen, 2008, sid. 111-162.
Balswick, Jack O. and Judith K. Balswick, The Family: A Christian Perspective
on the Contemporary Home, Baker Publishing, 2014. (402 sid)
Bergsten, Birgitta och Margareta Bäck-Wiklund, Det moderna föräldraskapet, Natur
och Kultur, 2010. (224 sid)
Garland, Diane, Family Ministry: A Comprehensive Guide, Inter Varsity Press,
2012, (sid.1-138, 369-442).
Sundberg, Lars-Göran och Christina Sundberg, Dela livet hela livet: handbok
för äktenskap på väg. Libris, 2008. (195 sid)
Walsh, Froma, Strengthening Family Resilience, Guilford Publications, 2011,
(380 sid.).

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att studenten uppvisar
 relevanta faktakunskaper och en grundläggande förståelse av
sociologiska och teologiska dimensioner för arbete med äktenskap,
familj och relationer i församlingsmiljö.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten uppvisar
 förmåga att självständigt kunna värdera och dra egna slutsatser kring
stoffet.
För betyget godkänd kurs krävs att samtliga delar i examinationen är godkända.
För betyget väl godkänd krävs dessutom ska uppgifterna vara inlämnade inom
angiven tid. Det samlade betyget bestäms genom en sammanvägning mellan de
olika momenten.

Examination

Utvärdering





4 Litteraturreflektioner – PM
Intervjuuppgift
Integrerande hemtenta – PM

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information Om särskilda skäl föreligger kan viss dispens ges vad det gäller
förkunskapskraven.
Litteratur som förekommit och lästs i annan kurs byts mot annan relevant
läsning i samråd med läraren.
Kursplanen
fastställd
Kursplanen gäller
från
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