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Behörighetskrav 

Minst 60 hp i Teologi/Religionsvetenskap eller motsvarande.  
  
Mål 
Kunskap och förståelse  
Vid kursens slut förväntas studenten  

• kunna redogöra för diakonins bibliska och teologiska motivation med speciell betoning på 
människosynen,  

• kunna redogöra för diakonins historiska utveckling och för hur den diakonala tjänsten utformats inom 
olika kyrkotraditioner,  

• ha kunskap om diakonins aktuella villkor och bredden i dess uttryckssätt. 
  
Färdighet och förmåga  
Vid kursens slut förväntas studenten  

• kunna delta i ett samtal kring diakonins plats i kyrka och samhälle,  

• kunna reflektera kring olika tolkningar och bemötandet av lidande och hur detta relaterar till en 
välgrundad teologisk hållning.   
  

Värderingsförmåga och förhållningssätt  
Vid kursens slut förväntas studenten  

• kunna göra välmotiverade värderingar av hur såväl kristen människosyn som dagens sociala utmaningar 
påverkar diakonal praxis.  

  
Innehåll och arbetsformer 

Kursen behandlar centrala bibliska, historiska och systematisk-teologiska perspektiv på diakoni. Speciell vikt 
läggs vid de teologiska traditioner som är viktiga i ett svenskt perspektiv såsom de lutherska, evangelikala 
och pentekostala traditionerna. Vidare bearbetas betydelsen av en kristen människosyn och tolkningen av 
lidandet för synen på kyrklig diakoni. Kursen ger också en bred översikt av diakonins aktuella former, 
ledning och funktion i kyrka och samhälle.  Diakonins teologi, historia och utveckling i olika kyrkliga 
traditioner, bearbetas genom litteraturstudium, examinerande seminarier och en skriven rapport som 
reflekterar kring diakonins grund och motivation. Speciell betoning läggs på diakonins grund i kristen 
människosyn. Frågorna om tro och lidande fördjupas genom en bokrapport utifrån en egen vald bok samt 
ett fördjupande seminarium om tematiken.   
  



Examinationsformer 

Litteraturseminarier (1,5 hp)  
Inlämningsuppgift: Bokreferat kring synen på lidande och sjukdom utifrån eget vald litteratur. (2 hp)  
PM: Diskussion och reflektion kring motivationer för diakonalt arbete utifrån exegetiska,  

historiska och systematisk-teologiska perspektiv. (4 hp)  
  

Betygsskala  
Som betyg på kursen används Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).   
  

Kursutveckling  
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren.  
 
Sedan förra gången kursen gavs har följande förändringar genomförts:  
En större betoning har lagts på diakonins utveckling i olika kyrkliga traditioner i undervisningen. Ett 
fördjupade seminarium om tro och lidande har lagts till. 
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