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Kurskod

HS 201

Kursbenämning, svenska

Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi

Kursbenämning, engelska

Introduction to Pastoral Theology and Pastoral Psychology

Kursens högskolepoäng (HP)

7.5 hp

Ämnesområde

Historisk och praktisk teologi

Kurskategori

Obligatorisk programkurs kan också läsas som fristående kurs

Kursens fördjupning i förhållande
till examensförordningen

Grundnivå

Förkunskapskrav

Allmän högskolebehörighet för teologiska studier

Syfte

Kursen syftar till att forma en teologiskt och psykologiskt förankrad
bas för själavårdande praxis

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Moment



Redogöra för huvuddragen i den kristna själavårdens
historiska kontinuitet och variation i förhållande till några av
den moderna psykologins teoribildningar



Definiera själavårdens unika syfte och mål samt diskutera
detta utifrån aktuell forskning och strömningar i tiden



Redogöra för några psykologiskt och teologiskt grundade
teorier om människosyn och deras konsekvenser



Använda familjesociologiska redskap för att analysera
religiösa miljöer



Identifiera och beskriva grundläggande processer i livet som
relaterar till människans psykologiska utveckling av
personlighet, identitet, kognition, moral och etik



Beskriva och tillämpa några centrala religionspsykologiska
teorier om religiositet och guds- och trosuppfattning.

a) Själavårdens identitet, mål och funktion historiskt och i nutid i
förhållande till den moderna psykologins teoribildningar
b) Människosyn ur psykologisk och teologisk förståelse
c) Utvecklingspsykologiska processer i männniskors liv och
sociopsykologiska processer i religiösamiljöer
d) Religionspsykologisk förståelse av guds- och trosuppfattning

Undervisnings- och arbetsformer





Litteratur, övriga läromedel

Lektioner med obligatoriska föreläsningar och lektioner,
fallstudier och diskussion.
Gruppvisa litteraturreflektioner och uppgifter
Skriftliga redovisningar

Balswick, Jack O., Pamela Ebstyne King and Kevin S. Reimer. The
Reciprocating Self: Human development in theological perspective,
2ed., Downers Grove: IVP Academic, 2016. Ca 300 sid.
Edsninger, Olof. ”Varför stannar våra unga vuxna?”, Teologi &
Ledarskap, (4) 2020, sid. 46-51.

Grevbo, Tor Johan S. Grevbo. Sjelesorgens vei: En veiviser i det
sjelesörgeriske landskap – historisk og aktuelt, Oslo: Luther Forlag,
2006. – sid 22-94, 134 -144
Okkenhaug, Berit. Själavård – en grundbok, Örebro: Libris 2004. 270
sid.
Peterson, Eugene H. Five Smooth Stones for Pastoral Work, Grand
Rapids: Wm.B. Eerdmans Publ. Co., 1992. Ca 100
Betygsgrader

Betygskriterier

Examination

Utvärdering
Särskilt information
Kursplanen fastställd
Planen gäller från

VG - Väl godkänd,
G - Godkänd,
U - Underkänd
För betyget G krävs:
 att literaturen är läst;
 att tentering och redovisningar är inlämnade med relevanta
faktakunskaper redovisade, samt grundläggande förståelse och
integrering av stoffet.
För betyget VG krävs dessutom:
 att litteraturen är läst vid kuresns slut
 att uppgifter och hemtentering är inlämnade inom angiven tid
med god reflektion och integrering av relevanta fakta och
förmåga att dra egna slutsatser av behandlat stoff.
 Närvaro och aktivt deltagande i fallstudiesamtal och
diskussion är förutsättning för godkänt kursresultat
 Gruppuppgift
 PM
 Hemskrivning
Kursens samlade betyg utgår från att samtliga delar i kursen fullgjorts
med tillfredsställande resultat.
Vid underkänt resultat ges möjlighet till kompletteringar av uppgifter.
Maximalt fem tillfällen för omtentamen ges. Betyg kan ej höjas vid
omtentamen.
Kursen skall utvärderas skriftligt
Litteratur som lästs i annan kurs behöver bytas mot annan likvärdig
enligt överenskommelse med kurslärare.
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