Johannelunds teologiska högskola
Kurskod

HS 401

Kursbenämning

Själavård och andlig vägledning i historiskt perspektiv

Course title

Pastoral Care, Counseling and Spiritual Direction in Historical Perspective

Kursens poäng (hp)

15 hp

Ämnesområde

Historisk-praktisk teologi

Kurskategori

Kan läses som kurs i magister- och masterprogrammet

Kursens nivå

Avancerad nivå, A1N.

Förkunskapskrav

HS 201 Grundkurs i pastorl teologi och psykologi och HP 301/401 Själavård,
handledning och mentorskap (eller motsvarande) samt godkänd
kandidatuppsats inom exegetisk teologi, historisk-praktisk teologi eller
systematisk teologi.
Kursen syftar till att fördjupa den studerandes förståelse av den samtida
själavårdens och andliga vägledningens historiska rotsystem. En fördjupad
orientering och analys av själavårdsteorier och arbetsmetoder från urkyrka till
nutid.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 självständigt och nyanserat kunna redogöra för och diskutera variationen
av själavård i pro-modern, modern och senmodern tid;
 kritiskt och självständigt kunna diskutera värdera olika teorier och
metoders möjligheter och begränsningar,
 kunna ingående redogöra för exempel på konkreta historiska
representanters själavårdsförståelde samt diskutera relevansen för
samtida själavård.
1. Pre-modern själavård och andlig vägledning i teori och praktik
2. Själavård i upplysningens tidevarv i teori och praktik
3. Senmodern själavård i teori och praktik
4. Samtidens själavård och hermeneutik
Obligatoriska seminarier, handledning och examinationssamtal. Studenten
arbetar i huvudsak med litteraturstudier och skrivande på egen hand.

Syfte

Förväntade
studieresultat

Moment

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur, övriga
läromedel

Litteraturen fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall efter förslag från
studenten i dialog med densamme. Litteraturen skall innefatta översiktliga
arbeten och böcker med fördjupad förståelse för personer och teorier
framträdande i själavårdens och den andliga vägledningens historia. Minst en
doktorsavhandling och primärt källmaterial skall finnas bland den lästa
litteraturen omfattande 3000 sidor.
Clebsch, William A. och Charles R. Jaekle, Pastoral Care in Historical
Perspective. Engelwood Cliff: Prentice-Hall, 1964. (335 s)
Grevbo, Tor Johan S., Sjelesorg I teori og praksis: En laerebok og håndbok med
mange perspektiver. Oslo: Luther Forlag, 2018. (465 s)
McNeill, John T., Själavårdens historia. Stockholm: Diakonistyrelsens förlag,
1966. (414 s)
Sjöström, Hans, Själavård ifrågasatt: Studier i svensk själavårdsdebatt från
Poul Bjerre till Göte Bergsten. Stockholm: Skeab/Verbum, 1979. (156 s)
Stevenson, Daryl H., Brian E. Eck och Peter C. Hill, reds., Psychology and
Christianity Integration: Seminal Works that Shaped the Movement.
Batavia: Christian Association for Psychological Studies, 2007. (378 s)
Thiselton, Anthony ”Pastoral Hermeneutics” i New Horizons in
Hermeneutics. Grand Rapids: Eerdmans, 1992 (s 556- 620)
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Betygsgrader
Betygskriterier

Examination

Utvärdering

Exempel på avhandlingar:
Danbolt, Lars Johan, De sørgende og begravelsesriten : en religionspsykologisk studie. Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis, 1998. (206 s)
Ekedahl, Marie Anne, Hur orkar man i det svåraste?: Copingprocesser hos
sjukhussjälavårdare i möte med existentiell problematik : en religionspsykologisk studie. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis , 2001. (301 s)
Jueckstock, J. A. (2016) Relational Pastoral Care and Counseling: A Practical
Theological Exploration of Relational Spirituality and Grief.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ddu&AN=928877
1901757074&site=ehost-live.
Lundmark, Mikael, Religiositet och coping : religionspsykologiska studier av
kristna med cancer. Umeå : Umeå universitet, 2017. (110 s)
Melder, Cecilia, Vilsenhetens epidemiologi: En religionspsykologisk studie i
existentiell folkhälsa. Uppsala universitet, Teol. institutionen, 2011. (305 s)
Svenning, Mathias, Attachment och förlåtelse : attachmentmönsters
betydelse för individens tankar, känslor och beteenden inför förövare. Lund:
Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds univ, 2006. (146 s)
Åblad Lundström, Carin, När livet oväntat förändras: Föräldrars erfarenheter
efter spädbarnsdöd, med särskild hänsyn till ritualers funktion. En
religionspsykologisk studie. Uppsala: Teol. institutionen, 2010. (307 s)
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För betyget godkänd krävs att den studerande:
 visar förmåga att kunna jämföra och värdera olika själavårds- och
vägledningsmodeller från olika epoker;
 uppvisar en självständig förståelse av och förmåga att kunna kritiskt
reflektera över flera olika historisk själavårdsmodeller och dess teoretiska
grund och tillämpning;
 kan självständigt diskutera metodologiska frågor från kyrkans historia och
jämföra med samtida själavård.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att förmåga visas:
 att studenten visar god förmåga att kunna kritiskt granska och
självständigt kunna integrera relevanta fakta och idéer till meningsfulla
strukturer vad gäller det historiska och mera samtida materialet
 att skriva med utmärkt språkligt kvalitet.
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig
tentamen. Detaljerad information återfinns i kurshandledningen. Aktivt
seminariedeltagande krävs för godkänd kurs.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har
rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Kursen utvärderas skriftligt.

Komplettering kan tillämpas vid underkända inlämningsuppgifter. Vid
komplettering kan betyget bli högst godkänt. Antal provtillfällen begränsas till
fem.
Kursplanen fastställd 2018-11-26
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