Högskolepoäng för litteraturkurserna
I samarbete med Johannelunds Teologiska Högskola finns möjligheten att läsa
litteraturkurser som ger 7,5 högskolepoäng vardera för Steg B och Steg D.
För Steg B gäller följande:
Litteraturen är densamma som på Steg B, kurskod och kursbenämning meddelas
senare.
Examinationen sker med ett PM med bokreferat och kritisk reflektion (2 sid/bok)
för varje bok i boklistan. För de skönlitterära böckerna inkluderas i referaten även
dess anknytning till själavård.
Auskultation i vårdsammanhang, rapport med reflektion (1 A4-sida) tillsändes
examinator.
För varje PM krävs godkänt resultat för att kursen som helhet ska godkännas.
Tentering sker enligt överenskommelse mellan examinator och kursdeltagare.
Antalet provtillfällen är begränsat till 5.
Tentamensperioden ligger fr o m avslutad kursvecka 2 (v 12 2018) t o m den 15/6
2017.
För Steg D gäller följande:
Litteraturen är delvis densamma som i Steg D, tillagt är ett antal böcker.
Kurskod och kursbenämning meddelas senare. Totalt ska 1 300 sidor läsas.
Examinationen sker med ett PM med bokreferat och kritisk reflektion (2 sid/bok)
för några av böckerna.
För varje PM krävs godkänt resultat för att kursen som helhet ska godkännas.
Tentering sker enligt överenskommelse mellan examinator och kursdeltagare.
Antalet provtillfällen är begränsat till 5.
Tentamensperioden ligger fr o m avslutad tredje internatperiod t o m den 31/12
2018.
Att tänka på för PM-skrivandet:
Sammanfatta bokens centrala delar på ca 10 rader. Ta ett centralt tema och diskutera
vad som berört dig, vad som har anknytning till ditt arbete och din erfarenhet.
Diskutera och problematisera innehåll, undvik ”tyckande”.
Diskutera med examinator omfattningen i sidor/tecken av ditt PM.
Skicka om möjligt dina PM till examinator vartefter de är färdigskrivna.
När samtliga PM är godkända sker tenteringen.

Tentering (detta gäller både Steg B och Steg D)
För tenteringsförfarandet finns tre modeller:
1/ muntlig tentamen på Johannelund
2/ skriftlig tentamen på hemorten, kursdeltagaren får de aktuella
tentamensuppgifterna från examinator via en person som sedan också fungerar som
vakt under tentamenstiden.
3/ tentamensuppgifterna kommer på mail på morgonen, besvaras under dagen och
svaren mailas tillbaka på kvällen.
Kursanmälan:
Kontakt tas med Åsa Granath, studierektor på Johannelund, på adress
asa.granath@johannelund.nu
meddela dina person- och kontaktuppgifter samt vilken av litteraturkurserna du vill
anmäla dig till, kurskod och kursbenämning meddelas senare.
Kontakt tas också med examinator Lars-Göran Sundberg, själavårdslärare på
Johannelund, på adress lars-goran.sundberg@johannelund.nu för överenskommande
om tidsplan och tenteringssätt.
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