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Behörighet/förkunskaper

Minst 60hp i Teologi/Religionsvetenskap eller motsvarande från annat ämne relevant för utbildningen.

Mål/förväntade studieresultat
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, samt
• 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,
• teologiskt kunna reflektera kring olika tolkningar och bemötandet av lidandet, samt
• att se hur människors utsatthet kan bli en utgångspunkt för teologisk reflektion.
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
Kursen behandlar centrala bibliska, historiska och systematisk-teologiska perspektiv på diakoni. Speciell vikt
läggs vid den kristna människosynens betydelse i kyrklig diakoni. Genom fältstudier och litteratur ges också
en bred översikt av diakonins aktuella former, ledning och funktion i kyrka och samhälle.

Undervisning/arbetsformer

Diakonins teologi och historia 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 och dess relation till mänskliga rättigheter. Frågorna om tro och lidande fördjupas
genom en eget vald bok.

Examination

Aktivt deltagande i examinatoriska seminarier. (1,5hp)
Ett bokreferat kring synen på lidande och sjukdom utifrån en eget vald fördjupningsbok. (2hp)
Skriven rapport som diskuterar och reflekterar kring motivationer för diakonalt arbete utifrån exegetiska,
historiska och systematisk-teologiska perspektiv. (4hp)

Betyg

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

Kursutveckling

Efter kursens slut genomför studenterna kursvärdering som sammanställs och kompletteras av kursansvarig
lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren.
Eftersom kursen ges för första gången har inga förändringar genomförts.
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Andersson, Greger, red. 2014. Sjukdom och helande. Örebro: Libris.
Swinton, John. 2007. Raging with Compassion. Pastoral Responses to the Problem of Evil. Grand Rapids: Eerdmans.
Yong, Amos. 2011. The Bible, Disability, and the Church. Grand Rapids: Eerdmans.
Referenslitteratur
Yukl, Gary. 2012. Ledarskap i organisationer. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN: 978-0-273-739234. (främst s 4–25, 316–343; 41 s). (Boken finns tillgänglig i bibliotek.)

