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Sjelesorg i møte med sorg og krise 
 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode:  Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Institutt for 

sjelesorg, Modum Bad 
 

Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

40 timer 
Studienivå: Lavere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

230 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 
Deltid: Ikke aktuelt  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Forkunnskapskrav: Ikke aktuelt 

 
Innhold 
Emnet vil gi en helhetsforståelse av sjelesorgens plass og innhold med særlig vekt på sorgarbeid. 
Gjennom undervisning, erfaringsdeling, øvelser og egenarbeid vil den enkelte få innsikt i sjelesørgeriske 
problemstillinger i møte med sorg og krise. Det legges vekt på arbeid med samtaleferdigheter og relasjons-
kompetanse, samt på tilrettelegging for studentenes personlige bearbeiding av tro og liv. 
 
 

Hovedtemaer: 

• Nyere sorgteorier 
• Tabubelagte tema i sorg 
• Samtalekompetanse i møte med sorg 
• Traumer og traumebearbeiding 
• Ulike tapserfaringer  
• Klagens plass i gudstjenestelige samlinger 
• Nettverkets betydning for den sørgende 
• Tap og sorg i trosperspektiv 
• Ritualenes betydning for sorg 
• Sorg ved samlivsbrudd 
• Omsorg ved livets slutt 

 
 

 
Læringsutbytte 
Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

• Har grunnleggende kunnskap om sorg og sorgteorier 
• Har innsikt i måter å sørge på hos barn, ungdom, menn og kvinner 
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• Har kunnskap om reaksjoner ved brå død og kjennskap til traumeteori 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

• Har ferdigheter som gjør dem i stand til å lytte aktivt til og samtale med mennesker som bærer på 
ulike tap – i lys av deres faglige kunnskap om sorg 

• Kan lytte til mennesker eksistensielle behov og spørsmål omkring tro og mening i møte med tap 
  

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

• Har forståelse for menneskers ulike måter å mestre sorg og krise på 
• Kan reflektere over praktiske sjelesørgeriske eksempler ved hjelp av teori 
• Har holdninger og praksis som ivaretar etiske anliggender i møte med konfidenten  

  

Arbeids- og undervisningsformer 
 

• Undervisning i plenum 
• Rollespill og øvelser i grupper 
• Case-studier 
• Fremlegg av refleksjoner og bokrapporter i grupper 
• Egenrefleksjoner 
• Gudstjeneste med påfølgende refleksjoner over sjelesørgeriske komponenter 

 

 
 

Obligatoriske aktiviteter 
• Minimum 60 prosents tilstedeværelse i undervisningen 
• Deltakelse i rollespill 
• Levere en bokrapport på ca. 800 ord. Bokrapporten skal legges fram for de andre deltakerne i 

grupper  
 
Gjennomførte obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å gå opp til eksamen i emnet. Rollespill og 
bokrapport skal godkjennes av faglærer. 

 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen 1 semester Bestått/ikke bestått 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Besvarelsen er en gitt oppgave og skal ha et omfang på  3000 ord +/- 10 % 

Annet 
Arbeids- og undervisningsformer, vurderingsordningen og pensum er tilpasset studiegruppens nivå. 
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Pensum  
Ca. 800 sider 

 

Grunnbok: 

Bugge, K.E.; Eriksen, H.; Sandvik, O. (red.) (3. oppl. 2011) Sorg. Bergen: Fagbokforlaget  

 

Bøker: 

Ekvik, S. (2010). Tårer uten stemme. Når barn er blant dem som sørger. Oslo: Verbum 

Lewis. C.S. (1961). A Grief Observed. London: Faber and Faber    

Dyregrov, A. (2010). Å ta avskjed. Ritualer som hjelper barn gjennom sorg. Oslo: Fagbokforlaget 
         

 

Temanummer fra Tidsskrift for Sjelesorg: 

Lidelse og mening (2009). nr. 2 

Braut, A. (2009). Når menneskers lidelse møter Guds patos. Tidsskrift for Sjelesorg (2), s.95-107 

Due, E. Stabat (2009) Mater Dolorosa. Tidsskrift for Sjelesorg (2), s.108-115 

Flø, Ø. (2009). Gjennom sorgas skuggeland. Tidsskrift for Sjelesorg (2), s. 118-128 

Haga, S. (2009). Jobs bok – lidelse og prøvelse. Tidsskrift for Sjelesorg (2), s. 85-94 

Okkenhaug, B. (2009). Lidelse og mening. Tidsskrift for Sjelesorg (2), s.82-84 

 

Selvmord og brå død (2010). nr. 4 

Bergem, A. (2010). Å møte etterlatte etter selvmord. Tidsskrift for Sjelesorg (4), s.260-271 

Danbolt, L.J. (2010). Sørgesamtalen som sjelesorg. Tidsskrift for Sjelesorg (4), s.310-331 

Kristiansen, G. (2010) Å samtale med selvmordstruede mennesker. Tidsskrift for Sjelesorg (4), s.272-280 

Lier, E.M. (2010) Den uutholdelige smerten. Tidsskrift for Sjelesorg (4), s.282-292 

Okkenhaug, B (2010). Åpenhet og fortrolighet. Tidsskrift for Sjelesorg (4), s. 258-259   

Stabrun, E.J. (2010) De sier savnede er funnet død. Tidsskrift for Sjelesorg (4), s.301-309        

Torkelsen, T. (2010) «De e mange så ha onklar her». Tidsskrift for Sjelesorg (4), s. 332-325 

Wolstad, H.M. (2010) Teologien og selvmordet i sjelesorgens rom. Tidsskrift for Sjelesorg (4), s.293-300
                

Å bære det uutholdelige (2011). nr. 3 

Dahl, L.R. (2011) Herre, måtte dette skje? Tidsskrift for Sjelesorg (3), s.179-181 

Hunsinger, D.v.D.(2011) Å bære det uutholdelige. Tidsskrift for Sjelesorg (3), s. 156-178 

Jørstad, A.H. (2011) Vær her. Vær her. Ikke slipp taket nå! Tidsskrift for Sjelesorg (3), s.200 - 213 

Stray, R. Menn og sorg. (2011). Tidsskrift for Sjelesorg (3), s.182-190 

Stray, R. (2011)Troens møte med lidelsen. Tidsskrift for Sjelesorg (3), s.191-198    
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Okkenhaug, B. (2011). Når det verste skjer. Tidsskrift for Sjelesorg (3), s. 154-155 

                 

Det onde – og det vonde (2012). nr. 3 

Austad,T. (2012). «Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen» Om ondskap. 
Tidsskrift for Sjelesorg (3), s. 177-188 

Dahl, L.R. (2012). «Lyset skinner i mørket og mørket har ikke overvunnet det». Tidsskrift for Sjelesorg (3), 
s- 172-176 

Eide, Ø. (2012). Såret tro. Om å miste det umistelige og å forstå det uforståelige. Tidsskrift for Sjelesorg 
(3), s. 229-241       

Hellgren, G. & Okkenhaug, B. (2012). Det onde og det vonde. Tidsskrift for Sjelesorg (3), s. 170-171 

Landro, E. (2012). Fra fasetenkning til integrasjon. Et helhetlig syn på sorg. Tidsskrift for Sjelesorg (3), s. 
218-228 

Rolfsen, R. (2012). «Som om vi bar et barn varsomt på armen». Tidsskrift for Sjelesorg (3), s. 189-202 

Veiteberg, K. (2012). Ritualisering i veka etter 22. juli 2011. Tidsskrift for Sjelesorg (3), s. 203-216 

 

Enkeltstående artikler fra Tidsskrift for Sjelesorg, samlet i kompendium: 

Børresen, A; Bjønnes, I.M. (2001).Ritualer, symboler og symbolhandlinger i sjelesorgen. Tidsskrift for 
Sjelesorg (3), 185-197   
Danbolt, L.J. (2001). Ritualisering i forbindelse med katastrofer. Tidsskrift for Sjelesorg (3), 175-183 
         
Strand, O. (2012). Gutters sorg. Tidsskrift for Sjelesorg (1), 4-15      
 

 

Supplerende litteratur for den som vil lese mer: 

Dalaker, A. (2012). Tro – en kilde til livsmot? Håpets mysterium når sykdom preger livet. 

 Follese: Efrem 

Dyregrov, A. (2002). Katastrofepsykologi. Bergen: Fagbokforlaget 

Dyregrov, A. (2006). Sorg hos barn. En håndbok for voksne. Søreidgrend: Sigma 

Dyregrov, K.; Plyhn, E.; Dieserud, G. (2009). Etter Selvmordet – veien videre.  

Oslo: Abstrakt 

Eidner, O.J.(2006). Den doble sorgen. Presten som mistet 2 barn og troen på Gud.  

 Oslo: Genesis 

Ekvik, S. (2002). Ta det som en mann. Når menn og kvinner sørger forskjellig. 

 Oslo: Verbum 

Gjestvang, B.; Slagsvold, M. (2008). Ung Sorg. 14 unge om døden og livet videre. 

 Oslo: Aschehoug 

Aalen, Leenderts, T. (2011). Gud og det vonde. Om tillit og tillitstap. Oslo: Verbum 
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