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PROGRAMBESKRIVELSE 

Kort om programmet 

Studieprogrammets hovedmålsetning er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve 
teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet er 
praksisorientert. Det forutsetter minimum to års erfaring fra arbeid som prest. Programmet 
kombinerer et overordnet perspektiv på teologi forstått som levende og praktisk teologi 
med et praksisnært fokus, der alle sider ved en prests hverdag vil kunne gjøres til gjenstand 
for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.  
 
Ved fullført program skal kandidatene i mastergradsstudiet i praktisk teologi: 

 

utøves på en adekvat måte i møte med utfordringer i en prests yrkesliv. 

 tige områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er 
relevant for prestetjeneste 

  

 

skriftlig 

 framstilling av fagstoff 

 

med å 

 gjennomføre et selvstendig faglig/vitenskapelig arbeid 

  

 d i møte med andre fag og med 
samfunnet og kulturen for øvrig 

 
Den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi er en grad som gis i et samarbeid 
mellom Det teologiske Menighetsfakultet, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og 
VID vitenskapelige høgskole. Det praktisk teologiske seminar (UiO) deltar også som faglig 
samarbeidspartner. Den norske kirkes presteforening er en hovedsamarbeidspartner som 
bidrar med kompetanse og praksisrelevant erfaring når det gjelder utvikling og 
gjennomføring av emner. 
 
Graden skrives ut av det fakultetet kandidaten har tatt flest studiepoeng ved. 
 

Omfang, innhold, opptakskrav 

 
Omfang  
Den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi har et omfang på 90 
studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. 
 
Opptak 
For å bli tatt opp på programmet må man: 
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praksis. 
For øvrig følger opptaket de til enhver tid fastsatte forskrifter og reglementer. 

Utfyllende rammebestemmelser for studieprogrammet Master i praktisk 
teologi 

Følgende rammekrav stilles for å oppnå graden Master i praktisk teologi (med angitt 
fordypning) ved ett av de tre teologiske fakultetene i Norge: 
 
Obligatorisk emne 
Programmet har ett obligatorisk emne (fellesemne) på 10 studiepoeng: 

 Profesjon, fag og metode 
 
På bakgrunn av kompetanse og praktisk erfaring som prest skal deltageren etter fullført 
emne ha videreutviklet sin grunnkompetanse, og ha tilegnet seg fordypet innsikt hvordan 
teologi utøves i forholdet mellom praksis – teori/refleksjon – praksis. Dette skal resultere i at 
deltageren har tilegnet seg ny kunnskap om presten som utøvende teolog i kirke, i 
profesjon og i praksis, og deltageren skal videre være i stand til å omsette denne kunnskapen 
i praksis. 
 
Emnet må være avlagt før det selvstendige arbeidet kan påbegynnes. 
 
Selvstendig arbeid 
Graden må inneholde et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng: 
 
Institusjonene avgjør selv hvor mange studiepoeng kandidaten må ha avlagt før det 
selvstendige arbeidet påbegynnes. Arbeidet med det selvstendige arbeidet skal være 
forskningsbasert og ta i bruk metoder og teoretiske perspektiv som er spesifikke for dette 
masterstudiet. Det selvstendige arbeidet kan utføres som ett av de nedenstående: 
  
- et større skriftlig arbeid (normalt 50 – 70 sider) 
-  et praktisk forskningsprosjekt i felt/praksis med en forskningsrapport (se nærmere 

spesifikasjoner i emnebeskrivelse) 
-  en del (delarbeid) av en gruppeundersøkelse dersom den representerer en innsats 

hvor arten og omfanget av den enkeltes arbeidsinnsats lar seg identifisere (se 
nærmere spesifikasjoner i emnebeskrivelse). 

-  levere flere enkeltarbeider dersom disse samlet sett utgjør et 
innholdsmessig hele. I tillegg til de enkelte delene skal det da utarbeids en 
sammenfattende introduksjon som gjør nærmere rede for helhet og struktur i 
arbeidet. 

 
I tilknytning til arbeidet med masteroppgaven skal deltageren delta i 2 framleggsseminar. 
Det første skal gjennomføres tidlig i studiet, og deltageren skal her legge fram et tema for 
oppgaven som så drøftes. Når deltageren er i gang med å utarbeide oppgaven, skal det 
andre gjennomføres. Da skal en del av oppgaven/arbeidet legges fram til felles drøfting. 
Samtidig skal deltageren være hovedrespondent på en annens framlegg. 
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Det selvstendige arbeidets problemstilling skal velges innenfor fagområdet til ett av de 
emner kandidaten har tatt. Valg av oppgave skal skje i god tid før arbeidet påbegynnes. 
Institusjonen studenten knytter seg til for oppgaven skal godkjenne valg av fagområde 
samt utpeke veileder. Emnet/prosjektbeskrivelse/disposisjon for oppgaven skal godkjennes 
av veileder. Emnet for oppgaven må være slik at den planlagte utarbeidelse 
ikke er dekket av tidligere arbeider, selv om det i mange tilfelle vil være mulig å ta opp et 
tidligere behandlet emne under nye synsvinkler. 
 
Oppbygning av graden og faglig fordypning 
Utover dette kan kandidatene bygge opp sin egen grad etter egne og eventuelt arbeidsgivers 
ønsker. Dersom man ønsker en særskilt faglig fordypning kreves det at man har tatt et 20- 
poengs emne innenfor fordypningen. Det selvstendige arbeidet gjennomføres innenfor 
samme fagområde. Programmet kan også gjennomføres uten at det angis særskilt 
fordypning. 
 
Tilknytningskrav 
Minst 60 av gradens studiepoeng må være avlagt ved de tre teologiske fakultetene. Øvrige 
emner kan tas ved de samme institusjoner, eller ved andre norske eller utenlandske 
institusjoner som er akkreditert, og dersom de aktuelle emnene er gitt på mastergradsnivå. 
Selvstendige studier kan på forhånd godkjennes som fordypningsemner ved en av de 
ovennevnte institusjoner. Kurs som gis av institusjoner som ikke er akkreditert vil normalt 
ikke kunne inngå i graden dersom kursopplegget på forhånd ikke er godkjent av de 
samarbeidende institusjoner gjennom en samarbeidsavtale eller annen 
forhåndsgodkjenning. 
 
Faglige områder for graden 
Samarbeidspartene for graden forplikter seg over en rulleringsperiode å gi tilbud om 
undervisning innenfor sentrale emner innenfor praktisk teologi. Det er utarbeidet en plan 
som angir emner som undervises for de neste tre år. Hovedemner som vil bli undervist med 
jevne mellomrom er: 
 

 Liturgikk 

 Homiletikk 

  Pastorallære 

 Menighetspedagogikk 

 Sjelesorg 

 Missiologi 

 Spiritualitet 

 Veiledning 

 Kirkerett 
 
Det er mulig å inkludere emner (inntil 20 stp) som i seg selv ikke forholder seg til praksis, 
dersom emnet fungerer som et støttefag/redskapsfag for graden som helhet. 
 
Generelt om strukturen 
Planen er i hovedsak bygd opp av et fast system av emner på masternivå og av et større 
selvstendig arbeid. I emnebeskrivelsene er det angitt om det aktuelle emnet kan inngå i 
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denne graden. For at et emne skal kunne inngå i graden er det et krav at emnet leder frem til 
økt teologisk refleksjon, og at emnet bygger på praksis og bruker praksiserfaringer aktivt i 
kunnskaps- og ferdighetstilegnelse. Som en hovedregel kan emner byttes ut med emner på 
samme nivå, forutsatt at emnet er godkjent for å kunne inngå i graden master i praktisk 
teologi. 
 
De enkelte emnene har normalt et omfang på 10 eller 20 studiepoeng. For hvert emne er 
det formulert kompetansemål, med vekt på deltagerens innsikt i sentrale faglige 
problemstillinger. 
 
For de enkelte emnene er det satt opp studiekrav. Arbeidet med å oppfylle studiekravene 
skal bidra faglig og pedagogisk til å nå kompetansemålene, og skal være utgangspunkt for 
vurderingen (jfr. ”Vurdering”). 
 
Hvis et emne som inngår i graden overlapper i faglig innhold med et annet emne i graden, 
reduseres antall studiepoeng i samsvar med graden av overlapp. 
 
Profilering av eget studium 
Studieprogrammet gir kandidatene god anledning til å profilere sitt eget studium ut fra faglig 
bakgrunn, interesser, yrkeshensyn osv. Profileringen kan skje først og fremst ved valg av 
faglige emner, dernest ved valg av omfang og tema for masteravhandlingen. 
 
Vurderingsformer 
Vurderingsformene i alle emner er normalt bestått/ikke bestått. 
 
Kvalitetssikring av studieprogram 
Kvalitetssikringssystemet på VID er verktøyet for å systematisere og analysere opplysninger 
og tilbakemeldinger fra deltakerne i utdanningen. Systemet skal på en forutsigbar og 
strukturert måte gi VID informasjon i arbeidet med å utvikle både studieprogram og det 
totale læringsmiljøet.  
 
Lov- og regelverk for studier 
https://www.vid.no/studier/lov-og-regelverk-for-studier/  

 

Hvordan søke på dette studiet? 

Det er anledning til å søke opptak til programmet samtidig med søknad om opptak til 
enkeltemner innenfor programmet. 
 
Søknadsfrist angis ved utlysning. 
 
Søknad sendes den institusjon tilbyr emnet. Samtidig (samme søknadsfrist) sendes søknad 
om eventuell permisjon og økonomisk støtte til de regionale etterutdanningsutvalg. 
 
 
 

Programbeskrivelse, vedtatt i Kompetanserådet 30.11. 200 

https://www.vid.no/studier/lov-og-regelverk-for-studier/
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Programskisse 
 

Selvstendig arbeid 30 stp. 
  

  

Valgfritt emne 

20 el. 2x10 stp. 
  

Valgfritt emne 10 stp.  

Prest og teolog i praksis  

Obligatorisk emne 

10 stp. 

Valgfritt emne 20 stp. 
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EMNE- BESKRIVELSER 

 

 

MODUL 30- PTP 30-PTP Prest og teologi i praksis (10  ECTS-
poeng) 

VEDTATT UU SAK 59/13 

På bakgrunn av kompetanse og praktisk erfaring som prest skal 
deltageren etter fullført emnet ha videreutviklet sin 
grunnkompetanse, og ha tilegnet seg fordypet innsikt i hvordan 
teologi utøves i forholdet mellom praksis og teori. Emnet sikter på å 
gi deltageren ny kunnskap om presten som utøvende teolog, og 
deltageren skal videre være i stand til å gjøre bruk av denne 
kunnskapen i praksis. Emnet skal medvirke til å gi et samlende 
perspektiv på mastergraden i praktisk teologi. Emnet er obligatorisk i 
denne graden.  
 
Prester er utøvende teologer, og en forutsetning for god 
yrkesutøvelse er at presten er i stand til å skape interaksjon mellom 
aktuelle situasjoner og reflektert teologi. Emnet vil gi innføring i en 
arbeidsmodell som gir hjelp til å identifisere relevant materiale fra 
praksis og reflektere systematisk over dette. Det er derfor et sentralt 
anliggende å gi kjennskap til en egnet praktisk teologisk metode.  
 
Det arbeides derfor ut fra en modell hvor den analytiske prosess tar 
utgangspunkt i pastoral praksis. Den analytiske prosess er strukturert 
som en hermeneutisk sirkel/spiral og forstås som fire forskjellige, 
men nært knyttede oppgaver som følger etter hverandre. 1. 
Beskrivelse av situasjonen, 2. kulturell-/kontekstuell analyse, 3. 
teologisk refleksjon, 4. revidert praksis.  Visse perspektiv og spørsmål 
knytter seg til hver oppgave. De vil hjelpe til å avdekke 
kompleksiteten og utfordringene som ligger implisitt i den praktiske 
situasjon og sikre en definert pastoral analyse. 
 
Modellen vil hjelpe deltageren til å reflektere over sin tjeneste i 
skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske 
dimensjoner. Den enkeltes yrkeserfaring fungerer som et viktig 
materiale i møte med det teoretiske stoffet. Emnet fokuserer både 
på den enkeltes selvforståelse som prest, og på bearbeidelsen av 
presteprofesjonens rammer og vilkår i lys av ulike teologiske 
perspektiver på kirken.  
 
Læringsmål 
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 nyere forståelse av faget praktisk teologi 

 nyere teologiske perspektiv på kirken  
 

Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter til: 

 å gjøre bruk av praktisk-teologisk metode 

 å reflektere over egen prestetjeneste og pastoral identitet 
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Undervisningsspråk Normalt: Norsk  

Forelesninger 
Obligatorisk tilstedeværelse på 75 % av undervisningen 
(normalt 2 samlinger à tre-fire dager) 

Skriftlige innleveringer 

Skrive et refleksjonsnotat om egen presteidentitet/rolle og 
kirkelig forankring. Omfang 1500-2000 ord. Dette 
refleksjonsnotatet skal foreligge til første samling. Notatet skal 
gi svar på følgende spørsmål: Hvordan oppfatter du deg selv 
som prest? Hva vil du? Hvem er du prest for? Hvordan arbeider 
du som prest?  Hvordan vil du kort formulere ditt kirke- og 
menighetssyn? 
 
Skrive et faglig essay der deltageren skal identifisere og 
bearbeide en erfaring fra pastoral praksis ved hjelp av litteratur 
og utviklet teologisk metode. Tema fastsettes i samråd med 
faglærer. Omfang 3-4000 ord. Essayet leveres før samling 2, og 
brukes som materiale på denne kurssamlingen. Essayet er å 
forstå som et prosessdokument, og skal normalt bearbeides før 
endelig innlevering. 

Arbeidsformer 

Skriftlig forarbeid (både refleksjonsnotat og essay), 
litteraturstudium, forelesninger og refleksjon i gruppe.    
 
Gi og motta veiledning på skriftlige bidrag. 
 
Til den første samlingen skal studenten ha forberedt 
refleksjonsnotatet og et forslag til tema for essay.  

Øvelser/seminarer  

Annet om undervisning og 
arbeidsformer 

Selvstudium av angitt pensum i tillegg til de to samlingene.  

Kvalitetssikringssystem 
Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. Studentene deltar i evalueringen av emnet. 

Pensum, gyldig fra februar 2009 

Modulen består av totalt ca. 700 sider faglitteratur. Ca. 400 sider felles litteratur og ca. 300 s. 
pensum (litteratur knyttet til essay). 
 
Fellespensum: 
Dulles, A.C., (2002) Models of the Church, New York (144 sider: s. 7-129, 195-217) 
Hegstad, Harald, Den virkelige kirke: bidrag til ekklesiologien. Trondheim: Tapir akademisk 
forlag, 2009 (81 sider: s. 17-50, 87-110, 125-147) 
Lathrop, G. (2006), The Pastor: A Spirituality, Minneapolis (134 sider) 
Swinton, J & H. Mowat, (2006) Practical Theology and Qualitative Research, London, (52  
sider: 3-27, 73-98) 
 
Selvvalgt pensum avtales med fagansvarlig. 
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Evalueringsform 

Vanlig evalueringstype 

Refleksjonsnotat på 1200-1500 ord og essay på 3000-4000 
ord. 
Emnet evalueres med bestått /ikke bestått og begge 
innleveringene må bestås. 

 

 

 
 

 

MODUL 30-IA 30-IA Individuell oppgave (10/15/20 ECTS-poeng) 

BESKRIVELSE: 

VEDTATT  

HR SAK 22/09 

Studenter i mastergraden i praktisk teologi gis anledning til å skrive en 

individuell oppgave. Oppgaven forankres i ett av fagene GT, NT, KMH, 

ST, MT, RV eller PT og får en faglærer fra det aktuelle faget som 

veileder. Oppgave kan ha enten tverrfaglig karakter og også berøre 

religionspedagogiske og/eller fagdidaktiske emner. Oppgaveformulering 

og problemstilling skal godkjennes av faglærer før skrivearbeidet starter. 

Modulen har tre ulike emner basert på størrelsen av oppgaven. 

Omfang:  

  10 stp: 8000 ord, 15 stp: 12000 ord,   20 stp: 16000 ord 

Fag 
Eventuelle tilhørende emner (egne 

emnebeskrivelser) 
Kode Poeng 

 Individuell oppgave 30-IA-302 10 

 Individuell oppgave (stor) 30-IA-303 15 

 Individuell oppgave (ekstra stor) 30-IA-304 20 

Undervisning og arbeidsformer 

Undervisningsspråk   

Forelesninger  

Skriftlige 

innleveringer 
 

Praksis    

Øvelser/seminarer 
Det kan bli arrangert seminarer der studentene kan legge fram og få 

respons på utkast til deler av sitt arbeid. 

Annet om 

undervisning og 

arbeidsformer 

 

Kvalitetssikrings-

system 
Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnene regelmessig evaluert.  

Evalueringsform 

Vanlig evalueringstype  Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått 
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MODULE 30-CL 30-CL  Church Leadership (10  ECTS-credits) 

Approved by HR 

item 23/09 

 

This module describes and discusses principles and practices of 

church leadership and is adapted to potential and actual leadership 

in churches world wide. 

Aims:  

Give students a theoretical framework for understanding leadership 

in local churches and church organisations 

Enable students to analyse their own leadership style and the 

leadership styles in their churches 

Improve students’ leadership attitudes and management skills  

Description: 

The module offers a presentation of central theoretical perspectives 

from international literature on leadership in general and church 

leadership in particular. Cultural aspects of leadership are also 

focused. The teaching relates to and interacts with the students’ 

experiences. Thus case discussions and simulations are an 

important ingredient in the course.  

The following principal concepts are dealt with: 

Models of Leadership and Church Leadership 

Biblical Perspectives on Leadership 

Power and Influence in Organisations 

Decision Making Processes in Organisations 

Financial Management 

Leadership and Cultural Diversity 

Leadership and Gender 

 

This module can be used as an elective in master degree in Global 

studies or in the master degree of Practical Theology. 

Teaching and forms of study 

Language of instruction English 

Lectures/Seminars   Combination of Lectures, Seminars and Group Work 

Written essays 

An essay of 5-6 pages on an individually chosen topic must be 

submitted by each student. The essay will be graded with “pass” or 

“fail”. (If “fail”, the essay must be revised and re-submitted). The essay 

must be approved before a student is allowed to sit for the  final 

examination. 

Miscellaneous on 

teaching and study 

The module is offered as a regular seven week course, where seminars 

and lectures are combined. Classes total 20-24 hours. Attendance is 

compulsory. 

Alternatively the module may be offered in 2-3 two-day seminars  with 
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 compulsory attendance. The lectures are delivered during the 

seminars. 

Quality Assurance 

System  

As part of the quality assurance system, the course/module is regularly 

evaluated 

Reading list, valid from August 2009  

  

Adair, John (2001), The Leadership of Jesus and its Legacy Today. Norwich, Canterbury Press,   

(p 109-122; p 138-146).                                                                                        23 p                                                                                         

 

  Adler, Nancy and Gundersen, Allison (2008) International Dimensions of Organisational 

           Behavior. (5th ed.) Australia, Thomson South-Western.  Ch. 1, 2 & 3                102 p 

 

Banks, Robert and Ledbetter, Bernice M. (2004), Reviewing Leadership: A Christian Evaluation 

of Current Approaches. Grand Rapids, Michigan, Baker Academic, (p 9-146).   

                                                                                                                                        135 p 

 

Cirtin, Arnold (2006)   Basic Business Principles for Growing Churches: Accounting and 

Administrative Guidelines That Promote Church Growth (Paperback)  Ohio, CSS 

Publishing Company                                                                                              78 p 

 

Foullah, Leopold A. The Existing Concept of Leadership in the African Church.  

http://ezinearticles.com/?The-Existing-Concept-of-Leadership-in-the-African-

Church&id=1261293                                                                                              8 p 

 

Gibbs, Eddie (2005), Leadership Next: Changing Leaders in Changing Culture. Downers Grove, 

Illinois, InterVarsity Press (p 21-68; p 163-216)                                                  98 p 

 

Malunga, Chiku (2006) Learning Leadership Development from African Cultures: A Personal 

Perspective. PraxisNote No. 25, Oxford: INTRAC, September                           13 p 

 

Ngara, Emmanuel (2004) Christian Leadership – A challenge to the African Church. Nairobi, 

Paulines Publications Africa                                                                                  96 p 

 

Sinha, Jai B.P. (1995) The Cultural Context of Leadership and Power. London,  

          Sage Publications.                                                                                                  150 p 

 

                                                                                                                            Total:  703 p     

 

Additional Reading (recommended but not required): 

 

D`Souza, Antony A. (2004) Leadership for Today, Hope for Tomorrow. Nairobi: Paulines 

Publications Africa. Ch. 1, 2, 3, 4  & 5                                                                 106 p 

 

Gastil, John (1997) A Definition and Illustration of Democratic Leadership. In Grint, Keith (ed.) 

Leadership – Classical, Contemporary, and Critical Approaches. Oxford, Oxford University 

Press.                                                                                                                         23 p 

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Arnold%20Cirtin
http://ezinearticles.com/?The-Existing-Concept-of-Leadership-in-the-African-Church&id=1261293
http://ezinearticles.com/?The-Existing-Concept-of-Leadership-in-the-African-Church&id=1261293
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Sinha, Jai B.P. (1995) The Cultural Context of Leadership and Power. London,  

          Sage Publications (the remaining 102 pages; cf above)                                        150 p 

 

  Savage, Sara and Boyd-MacMillan, Eolene (2007), The Human Face of the Church: A         

           SocialPsychology and Pastoral Theology Resource for Pioneer and Traditional Ministry.  

           Norwich, Canterbury Press.                                                                                 257 p                                                          

Mode of assessment 

Standard evaluation 4 hour written school examination. Evaluation with grades. 

 

Forelesninger 12-16 timer når det gis undervisning i emnet 

Skriftlige innleveringer Essay når denne evalueringsformen benyttes 

Kvalitetssikringssystem 
Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 

evaluert. 

Pensum, gyldig fra april 2006 

  

Evalueringsform 

Vanlig evalueringstype  2 timer klausureksamen  

Alternativ evalueringstype 
 80% frammøte kombinert med essay på 3000 ord når det 

har vært regulær undervisning  

 

 

 

 

 

 

 

Emne MPT-301 MPT-301Barn og gudstjeneste (10 ECTS-poeng) 

Nynorsk: Barn og gudsteneste 

Engelsk: Children and Worship Program: MPT 

BESKRIVELSE: 

Vedtatt i HR sak 25/11  

Studiemodulen gir dels en innføring i forholdet mellom barneteologi og 

gudstjeneste, og dels i hvordan gudstjenesten kan bidra til barns 

trosutfoldelse og trosopplæring i et samarbeid med barna og deres 

foreldre og faddere. Videre inngår drøfting av forholdet mellom barn og 

gudstjeneste i forhold til Den norske kirkes strategiske reformer og 

plandokumenter. Endelig gis studenten hjelp til å anvende sin innsikt om 

barn og gudstjeneste i forhold til det konkrete gudstjenestearbeidet og i 

(utviklingen av) menighetsstrategier og handlingsplaner som rammer for 

dette.  

 

Etter å ha gjennomført denne modulen skal studenten 

- ha en grunnleggende innsikt i forholdet mellom barneteologi og 

gudstjeneste og en forståelse av gudstjenesten som sted for barns 

trosutfoldelse og trosopplæring; 
  

- ha innsikt i hvordan tematikken barn og gudstjeneste forholder seg til 

Den norske kirkes strategiske reformer og plandokumenter; 
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- ha kunnskap om hvordan barn praktisk kan medvirke ved planlegging 

og gjennomføring av gudstjenester; 
 

- være i stand til å anvende sin innsikt i tematikken barn og gudstjeneste i 

menighetens strategiske arbeid generelt, og i gudstjenestearbeidet spesielt. 

Undervisning og arbeidsformer 

Undervisningsspråk Norsk. 

Undervisningsomfang 
Normalt 24 timer forelesninger samt oppgave-/seminararbeid, fordelt på 

fem arbeidsdager. 

Arbeidskrav  

Obligatorisk tilstedeværelse på 2 samlinger over henholdsvis 3 og 2 

arbeidsdager, med minimum 80% frammøte. 
 

Innlevering av et refleksjonsnotat (800-1000 ord) til første samling, basert 

på studentens egne erfaringer fra arbeid med barn og gudstjeneste. 
 

Ved skriving av eksamensessay skal en enkel prosjektbeskrivelse som 

angir tema, problemstilling, disposisjon og kilder godkjennes av faglærer 

før arbeidet starter. 

Emneansvarlig Thor Strandenæs 

Undervisning 

og arbeidsformer o.a. 

Forelesninger, selvstudium av pensum, seminararbeid med presentasjon 

av eget refleksjonsnotat og utkast til essay samt respons på andre 

studenters refleksjonsnotat og utkast til essay. 

Krav til forkunnskap  
Fullført Cand.theol. grad og to års praksis i prestetjeneste. Andre 

yrkesgrupper kan søke om særskilt opptak. 

Anbefalte forkunnskaper    

Studiepoengsreduksjon  

Undervisningstermin  

Kvalitetssikringssystem Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert.  

Pensum, gyldig fra august 2011 

Fellespensum 
 

Bøker: 
 

Hagen, Ingunn. 2002. Gudstjenesteleken – om aktiv liturgi. Oslo: Verbum: 12-113 (≈ 60 s.) 

Johnsen, Elisabeth Tveito (red.).2007. Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på 

trosopplæring, barn og konfirmanter. (Det praktisk-teologiske seminars skriftserie, 14) Oslo: Det 

praktisk-teologiske seminar: 17-141 (124 s.) 

Sagberg, Sturla (red.). 2008. Barnet i trosopplæringen: pedagogiske og teologiske refleksjoner  

over barneteologi, spiritualitet og livssyn. (Prismet bok 2). Oslo: IKO-forlaget: 10-182  

(172 s.) 

Utnem, Jan Oskar. 1998. Tilbedelsens ansikt. Om kroppens, sansene og bevegelsens plass i  

Gudstjenesten (Liturgisk Skriftserie Nr. 2). Trondheim: Den norske kirke,  

Liturgisk senter og Tapir forlag: 7-87 (80 s.) 
 

Kompendium: 
 

Aller, Edith. 1982. ”Barnet og gudstjenestens sprog”. I Barnets verden – kirkens budskab. Otte  

bidrag til en debat. (Kommissionen Børn og Kirke). København: P. Haase &  

Søns Forlag: 181-193 (≈ 9 s.) 

Bjerkestrand, Karin Brunvathne. 2000. ”Barnet i gudstjenesten” og ”Barn som deltakere i  

gudstjenesten”. I Himmel over livet. Forkynnelse for barn i en ny tid. Ragnhild  
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Halle og Geir Hegerstrøm (red.). Oslo: IKO-Forlaget: 50-57; 102-110 (17 s.) 

Kaul, Dagny. 1985. ”Har teologien et syn på barnet?” I Barnet i teologi og kirke. Olav  

Hognestad og Dagfinn Rian (red.) (Relieff Nr. 16). Trondheim: Tapir forlag: 75-116 (41 s.) 

Malmbekk, Sølvi. [2008] ”Barn og liturgi – kirkens rolle i utviklingen av barns identitet”. I  

Trosopplæring – i hvilken kirke? Turid Skorpe Lannem (red.). Oslo: Stiftelsen  

Kirkeforskning (KIFO): 13-16 (3 s.) 

Rolin, Alf. 2000. “Barns religiøse utvikling”. I Himmel over livet. Forkynnelse for barn i en ny  

tid. Ragnhild Halle og Geir Hegerstrøm (red.). Oslo: IKO-Forlaget: 11-18 (7 s.) 

Strandenæs, Thor. 2004. ”Dialoguing with Children on Liturgy and Worship”. Swedish  

Missiological Themes / Svensk MissionsTidskrift 92(3): 489-515 (26 s.) 

Strandenæs, Thor. 2008. ”Barn og gudstjeneste. Gudstjenesten som sted for trosutfoldelse eller  

trosopplæring?” Prismet 59 (1): 3-18 (15 s.) 

Stålsett, Sturla. 2000. “Barneteologi i emning”. I Himmel over livet. Forkynnelse for barn i en  

Ny tid. Ragnhild Halle og Geir Hegerstrøm (red.). Oslo: IKO-Forlaget: 11- 

18 (8 s.) 

Stålsett, Sturla. 2004. “’Som et lite barn.’ I retning av en kontekstuell barneteologi”. I Barn og  

gudstjeneste – om hel deltagelse. Stavanger: Cantando Musikkforlag AS og  

Norges KFUK-KFUM: 59-70 (11 s.)  

 

Individuelt pensum 

150 sider selvvalgt litteratur, som legges opp i samarbeid med faglærer   

 

Totalt 723 sider. 

Vurdering  

Vurderingstype 
Skriftlig essay på 3000 ord (+/- 10 %) hvor teori og praksiselementer bringes 

sammen. Vurderes til bestått/ikke bestått. 

 

 

Vurderingsform 
Innlevering av en skriftlig, veiledet oppgave (/essay) på 6 000 ord (+/- 10%). 
Frist for innlevering av oppgave essay: 5 uker etter avsluttet internatkurs. 
Oppgaven blir vurdert med karakterene bestått/ikke bestått. 
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MPT-305 Reformatorisk teologi i en kirkelig reformalder 

Nynorsk: Reformatorisk teologi i ein kyrkjeleg reformalder. 
Engelsk: Theology of the Lutheran Reformation in a time of ecclesial reform 
________________________________________ 
 
Studiepoeng: 10 
Undervisningsstart: Høst 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: 40 
Emnekode: MPT-305 
Godkjent: UU-Sak 4/14 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Knut Alfsvåg og Torstein Jørgensen 
 
Introduksjon 
Reformasjonen har hatt stor betydning og vært en sterk formativ kraft for norsk kristenliv 

både i et historisk og et aktuelt perspektiv. Kurset tar sikte på å stimulere til diskusjon om 

den lutherske reformasjons innhold og betydning på en slik måte at dette kan være til nytte i 

praktisk kirkelig arbeid. 

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studentene: 

 ha kjennskap til de sentrale trekk ved den lutherske reformasjon i Tyskland og de 

konsekvenser dette har hatt for norsk kirkehistorie 

 kjenne til sentrale aspekter ved luthersk teologi når det gjelder spiritualitet, 

trosformidling, prekenpraksis og gudstjenesteforståelse 

 forstå hvordan reformasjonens ekteskapsforståelse har påvirket forståelsen av kjønn 

og samliv i et historisk og aktuelt perspektiv 

Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 drøfte den lutherske kirkes selvforståelse i en økumenisk kontekst 

 anvende sentrale elementer i luthersk teologi i analysen av dagens kirkeliv 

 diskutere sammenhenger mellom den lutherske reformasjons historiske og sosiale 
bakgrunn og den religiøse og kulturelle kontekst for dagens kirke 

 
Forkunnskapskrav 
 
Studiepoengsreduksjon 
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Arbeidskrav 
Godkjennelse av adgang til eksamensvurdering forutsetter frammøte på minst seks av samlingene Deltagere 
med mer enn to kursdagers fravær må levere ett tilleggsessay over et oppgitt emne før eksamensvurdering. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Deltagerne skriver et essay på 5000 ord +/- 10 % 
over et oppgitt eller selvvalgt emne i tilknytning til 
en av kursets sentrale problemstillinger. Evalueres 
med bestått/ikke bestått. 
 

Faglærere angir frist for 
innlevering. 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir 
gitt på individuell basis. Dersom ikke bokstavkarakterskalaen blir brukt, brukes karakterene 
bestått/ikke bestått. 
 
Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre 
studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. 
 
Arbeidsformer 
Kurset gjennomføres i form av 8 samlinger på hvert studiested med fem undervisningstimer 
på hver samling. 
Forelesning, plenums- og gruppediskusjoner. Ved en av de første samlingene vil det bli 
avsatt noe tid til gjennomgang av metode for oppgaveskriving. 
 
Litteratur 
 
Deltagerne vil bli tilbudt en bokpakke med følgende kjernelitteratur: Lohse, Bernhard. 
Martin Luther’s Theology: Its Historical and Systematic Development. Minneapolis: Fortress, 
2011;  Gritsch, Eric W. A History of Lutheranism. Minneapolis: Fortress, 2010, og Joar Haga 
og Knut Alfsvåg (red.), "Hva betyr det?" Luthers katekisme i trosopplæringen, Oslo: Prismet 
bok, 2013, Resten av litteraturlisten vil bli samlet i et kompendium. 
 
1. Luther og reformasjonen i Tyskland.  
Bøker: 
Lohse, Bernhard. Martin Luther’s Theology: Its Historical and Systematic Development. 

Minneapolis: Fortress, 2011 eller tidligere utgaver, 1- 184, 180 s. 
Kompendiumtekst: 
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Alfsvåg, Knut. “Hva ville han egentlig?  Noen refleksjoner om den lutherske reformasjonens 
hovedsak og dens teologiske betydning.”  Norsk Teologisk Tidsskrift 107 (2006), s. 33-
46. (13 s.) 

2. Hva kjennetegner en luthersk kirke – den gang, nå og for fremtiden? 
Bøker 
Gritsch, Eric W. A History of Lutheranism. Minneapolis: Fortress, 2010 eller tidligere utgaver, 

kap. 2 og 6. 70 s. 
Lohse, Luther’s Theology, 277-297 og 314-324. (30 s.) 
Kompendietekster: 
NOU 2006:2 “Staten og Den norske kirke”, 22-32. (11 s.) 
Gregersen, Niels Henrik. “Ten Theses on the Future of Lutheran Theology” (kap. 1), i Niels 

Henrik Gregersen, Bo Holm, Ted Peters og Peter Widman (red.), The Gift of Grace: The 
Future of Lutheran Theology, Minneapolis, Mn.: Fortress, 2005, 1-16. (17 s.) 

Kärkkäinen, Veli-Matti. “The Church as just and sinful: Lutheran Ecclesiology”, i samme, An 
Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical and Global Perpectives. Downers 
Grove, Ill.: IVP Academic, 2002, 39-49, (10 s.) 

3. Lutherdommens potensial for samfunns- og kulturkritikk i historisk og aktuelt 
perspektiv. 
Bøker 
Lohse, Luther’s Theology, 196-205, 240-247. 18 s. 
Kompendietekster: 
Lazareth, William H. “Survey: The Post-Nazi Recovery of Lutheran Public Responsibility” (kap. 

1), i samme, Christians in Society: Luther, the Bible, and Social Ethics. Minneapolis, Mn.: 
Fortress, 2-30. (29 s.)  

McGrath, Alistair. Reformation Thought: An Introduction. Oxford: Wiley-Blackwell 2012 eller 
tidligere utgaver, kap. 1 og 2. (35 s.) 

4. Fra dåp til vekst i troens verden. 
Bøker: 
Alfsvåg, Knut. “Trosopplæring og virkelighetsforståelse: Om katekismens skapelsesteologi 

som pedagogisk utfordring i en pluralistisk kontekst.” I Joar Haga og Knut Alfsvåg 
(red.), "Hva betyr det?" Luthers katekisme i trosopplæringen, Oslo: Prismet bok, 2013, 
s. 141-152. (12 s.) 

Haga, Joar. “Då forståinga av synd vart endra: Sokneprest Tøxen og vegringa mot å innføra 
katekismeforklaringa til Pontoppidan.” I Haga og Alfsvåg, "Hva betyr det?" s. 79-92  

(14 s.) 
Norheim, Bård Eirik Hallesby Norheim. “‘Mer enn noe annet er det ungdommen det her 

gjelder’: Trusopplæringsplanen og utviklinga av ein notidig konfesjonell identitet for 
ungdom." I Haga og Alfsvåg, "Hva betyr det?" Oslo: Prismet bok, 2013, s. 203-216 (14 
s.) 

5. Hvor økumenisk åpen kan man være med basis i luthersk bekjennelse? 
Bøker: 
Gritsch, Eric W. A History of Lutheranism. Minneapolis: Fortress, 2010 eller tidligere utgaver, 

kap. 3, 4 og 7. (110 s.) 
Lohse, Luther’s Theology, s. 219-231. (13 s.) 
Kompendietekst 
Alfsvåg, Knut. “Rettferdiggjørelse og apostolisitet: Den katolsk-lutherske dialog i dag.” Norsk 

Teologisk tidsskrift (4/2007), s. 215-230. (15 s.) 
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6. Luthersk ekteskaps- og kjønnsforståelse mellom det 16. og 21. århundre. 
Kompendietekster: 
Karant-Nunn, Susan C. og Merry E. Wiesner-Hanks (red.), Luther on Women: A Sourcebook. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003, s.88-136. 
Norseth, Kristin. “Kvinnelige lederskap i norsk kristenliv – et historisk perspektiv.” I  Egil 

Morland, Jens-Petter Johnsen og Åge Haavik (red.), Guds rikes skatt: Festskrift til Tore 
Kopperud, Bergen: Fagbokforlaget 2013, 283-300. (18 s.) 

Tjelle, Kristin Fjelde. Missionary Masculinity, 1870–1930: The Norwegian Missionaries in South-
East Africa, MHS 2011, s. 91-113 og s. 146-174. 

 

7. Finnes det en luthersk spiritualitet – og hva består den i? 
Bøker: 
Lohse, Luther’s Theology, 298-313. (16 s.) 
Njå, Ådne. “Messen som Guds nåde og kirkens takksigelse”. I Haga og Alfsvåg, "Hva betyr 

det?" Oslo, Prismet bok, 2013, s. 185-202. (18 s.) 
Kompendietekster: 
Kirkerådet, “Gudstjeneste: Hellig handling, hellig tid, hellig rom”. 

http://www.kirken.no/?event=downloadFile&FamID=241700.  (16 s.) 
Sæther, Knut Willy (red.), Kristen spiritualitet: Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer, 

Trondheim: Akademika Forlag 2013, s. 55-72, 93-112. 
8. Luthersk preken og aktuell prekenpraksis.  
Bøker: 
Lohse, Luther’s Theology, 187-195 og 267-276. (18 s.) 
Kompendietekster: 
Jørgensen, Torstein. “Ikke lengre enn til ørene – et godt luthersk prekenprinsipp”. Kirke og 

kultur 1990, 541-550. (10 s.) 
Nordhaug, Halvor. “Vigselstalen” og “Gravferdstalen”. I Olav Skjevesland og Berit Okkenhaug 

(red.), Våre tider i Guds hånd: Kirkens tjeneste ved dåp, konfirmasjon, vigsel og 
gravferd. Oslo: Verbum 1997, s. 158-165 og 214-220. (13 s.) 

Paulson, Steven D. Lutheran Theology. New York: T&T Clark 2011, 1-60. (60 s.) 
 
Til sammen 780 s. 
 
 

  

http://www.kirken.no/?event=downloadFile&FamID=241700.
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MPT-306 Menighetsutvikling (10 ECTS) 
Engelsk: Congregational development 
________________________________________ 
Studiepoeng: 10 
Undervisningsstart: Høst/Vår 
Undervisningssemestre: 1 
Vurdering: Høst/Vår 
Emnekode: MPT-306 
Godkjent: UU sak 38/14 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Hans Austnaberg 
 
Introduksjon 
Emnet gir god innsikt i menighetsutvikling som faglig tema og kirkelig praksis. Litteraturen 
presenterer ulike modeller og verktøy, men vekten legges på modellen Fokus – muligheter i 
lokalmenigheten, som er utviklet på bakgrunn av kurset «Leading Your Church Into Growth» i 
England. Misjonal kirke-tenkningen og viktige utviklingstrekk i kirke og samfunn i vest-Europa danner 
basis for emnet. Hvordan deltakerne selv kan være en del av menighetsutviklende prosesser blir 
vektlagt. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten: 

 ha god kunnskap om utviklingstrekk i kirke og samfunn som danner bakgrunn for et målrettet 

arbeid med menighetsutvikling  

 ha god kjennskap til ulike modeller og metodiske verktøy for menighetsutvikling 

 ha særlig kunnskap om Fokus – muligheter i lokalmenigheten 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten: 

 ha erfaring med hvordan Fokus – muligheter i lokalmenigheten kan brukes i praksis 

 kunne gjøre seg nytte av denne modellen i egen menighet  

 kunne reflektere over egen rolle i menighetsutvikling 

 
Forkunnskapskrav 
Bachelorgrad eller tilsvarende. 
 
Studiepoengsreduksjon 
De som har tatt bacheloremnet KLM-212 kan ikke ta dette emnet. 
 
Arbeidskrav 
Obligatorisk tilstedeværelse (minimum 75 %) på kursmodulen Fokus – muligheter i lokalmenigheten. 
Et notat på 1500 ord +/- 10 % som tar utgangspunkt i emnets kunnskapsmål. Må være bestått før 
eksamen kan gjennomføres. 
 
Vurdering   
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Vurderingsform Lengde 

Essay med utgangspunkt i emnets ferdighetsmål.  
Problemstillingen må godkjennes av faglig ansvarlig.  
Bedømmes til Bestått/Ikke bestått. 

3500 ord +/- 10 % 

 
 
Åpent for studenter med studierett  
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike former for 
studentevaluering. 
 
Arbeidsformer 
Selvstudium, forelesning, gruppearbeid, praktiske øvelser. 
 
Litteratur 
Av det totale pensum på ca 750 sider er vel 500 sider obligatorisk pensum. Ca 200 sider er 
valgpensum i forbindelse med skriving av essay. 
 
Bøker: 
Birkedal, Erling, Harald Hegstad, and Turid Skorpe Lannem (red.). 2012. Menighetsutvikling i 

folkekirken: erfaringer og muligheter. Oslo: IKO-forlaget (177 sider) 
Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt (red.). 2010. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og 

sakralisering. Oslo: Universitetsforlaget: 11-59, 181-204. (73 s.) 
Fokus: Manual for kurset (ca 75 sider) 
Potter, Phil. 2009. The Challenge of Change. A guide to shaping change and changing the shape of 

the church, Abingdon: The Bible Reading Fellowship (160 sider) 
 
Kompendium: 
Birkedal, Erling. 2015. «Menighetsutvikling i et folkekirkeperspektiv. Hvorfor og hvordan drive 

systematisk utviklingsarbeid i Den norske kirke.» I S. Dietrich, H. Elstad, B. Fagerli, & V. L. 
Haanes (Ed), Folkekirke nå, p. 155-165. Oslo: Verbum. (10 s.) 

Birkedal, Erling. 2015. «Forankring for forandring. En analyse og drøfting av erfaringer med 
systematisk utviklingsarbeid i menigheter i Den norske kirke i perioden 2011-14.» Tidsskrift for 
Praktisk Teologi, 32(2), 18-33. (15 s.) 

 
Sirris, Stephen. 2015. «Fra selvbestemmelse til selvledelse? Menighetsutvikling som et målrettet og 

verdibevisst arbeid blant ansatte medarbeidere i lokalmenigheten.» Tidsskrift for Praktisk 
Teologi, 32(2), 34-47. (13 s.) 

 
 
Til sammen 523 sider 
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MPT-308 Funksjonshemming og kirken                                                   

Engelsk: Disability and the Church 

________________________________________ 

Studiepoeng: 10 

Undervisningsstart: Vår 

Undervisningssemestre: 2 

Emnekode: MPT-308 

Godkjent: UU-Sak 16/00592-5 

Emneansvarlig: Anna Rebecca Solevåg 

 

Introduksjon 

Emnet gir en innføring i grunnleggende teologiske refleksjoner om funksjonshemming. Fokus er også 

på praktisk-teologiske og diakonale problemstillinger knyttet til inkludering av mennesker med 

nedsatt funksjonsevne i kirken. Studentene får en innføring i den historiske utviklingen av teologisk 

tenkning rundt funksjonshemming, fra Bibelens tekster, via diakonihistorien til framveksten av en 

funksjonshemmingsteologi i vår egen samtid, som vektlegger inkludering som diakonal tenkning og 

praksis.  

 

Kurset gir også praktisk erfaring gjennom studietur til Solgården i Spania. Her vil studentene bo i 

felleskap med mennesker med kognitive funksjonshemminger og deltar på samlinger i regi av 

Stavanger og Borg bispedømme. 

 

 

Læringsutbytte 

 

Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten: 

 ha fordypet kunnskap om funksjonshemmingsstudier som et tverrfaglig felt.  

 ha inngående kunnskap om problemstillinger knyttet til funksjonshemming innenfor teologi 

og diakoni 

 med utgangspunkt i bibelske, og kirke- og diakonihistoriske perspektiver kunne analysere 

problemstillinger i forhold til variasjoner i funksjonsevne 

 ha god kjennskap til Den norske kirkes arbeid for inkluderende menighetsfellesskap 

 

 

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 analysere og identifisere status for inkluderende praksis i en kirkelig kontekst 

 legge til rette her for inkluderende trosutøvelse, gudstjenestefeiring, trosopplæring og andre 

aktiviteter  
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 anvende og integrere diakoniplanen i menighetens arbeid  

 utvikle metoder til bruk for ansatte og frivillige for å inkludere  barn og unge med nedsatt 

funksjonsevne i trosopplæringen 

 

Generell kompetanse 

Etter fullført emne skal studenten kunne 

 reflektere kritisk rundt kirkelige praksiser og hvordan de inkluderer eller ekskluderer 

mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 analysere relevante etiske problemstillinger knyttet til inkludering av mennesker med 

kognitive funksjonshemminger 

 kunne anvende lover og rettigheter om frihet til trosutøvelse og universell 

utforming/tilgjengelighet 

 

Forkunnskapskrav 

Bachelorgrad innen teologisk, pedagogisk, helsefaglig eller sosialfaglig utdanning. Skal emnet inngå i 

den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi, kreves graden cand.theol. samt 2 års erfaring 

fra prestetjeneste. 

 

Arbeidsformer 

Studiet er lagt opp som deltidsstudium over to semester med to obligatoriske samlinger. Studietur til 

Solgården i Spania inngår som én av samlingene. 

 

Arbeidskrav 

For å få avsluttende vurdering må den enkelte student: 

 Skrive et refleksjonsnotat på 1500 ord relatert til kunnskapsmål i emnet 

 Delta på to obligatoriske samlinger relatert til ferdighetsmål i emnet (studietur til Solgården i 

Spania inngår som én av disse) 

 

Eller: 

 Skrive et refleksjonsnotat på 1500 ord relatert til kunnskapsmål i emnet 

 Delta på én samling (studieturen til Solgården) relatert til ferdighetsmål i emnet 

 Skrive et essay på 2000 ord (+/- 10%) som må være godkjent av faglærer før eksamen. 

 

Vurdering   

Vurderingsform Varighet 

Hjemmeeksamen: essay på 3500 ord (+/- 10%)  

 

Vurderes med bestått/ ikke bestått.  

 

Studentevaluering 

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet i VID. Systemet omfatter ulike former for 

studentevaluering. 
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Litteratur 

Bøker: 

Creamer, Deborah Beth. 2009. Disability and Christian Theology. Embodied Limits and Constructive 

Possibilities.  Oxford: Oxford University Press, 35-120. (85 s.) 

Dahle, Sølvi og Tor Ivar Torgauten (red.). 2015. Helt med! I samme fellesskap uavhengig av 

funksjonsevne. Oslo: Gyldendal Akademisk, 23-100, 163-247. (161 s.) 

Dahle, Sølvi og Tor Ivar Torgauten (red.). 2011. Utviklingshemming og tros- og livssynsutøvelse. Oslo: 

Universitetsforlaget, 15-128. (113 s.) 

Eiesland, Nancy L. The Disabled God. Toward a Liberatory Theology of Disability. 1994. Nashville: 

Abingdon Press, 9-119 (110 s.) 

Tøssebro, Jan. 2010. Hva er funksjonshemming? Oslo: Universitetsforlaget, 7-81, 108-132. (98 s.) 

Yong, Amos. 2011. The Bible, Disability and the Church. An New Vision of the People of God. Grand 

Rapids: Eerdmans, 1-117. (117 s.) 

 

= ca. 694 s.  

                                                                                                            

Kompendium: 

Angell, Olav Helge. 2014. “Diakonia, hospitality and welfare” i Diakonia as Christian Social Practice. 

An Introduction. Regnum Books, 155-167 (12 s.) 

Korslien, Kari Karlsrud. 2009. «Anerkjennelsens plass i diakonien» i Diakoni - en kritisk lesebok. Tapir 

Akademisk Forlag, 87-102 (15 s.) 

Lid, Inger Marie. 2013. “Kapittel 1. Et inkluderende samfunn”. I Universell utforming. Verdigrunnlag, 

kunnskap og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (20 s.) 

Lid, Inger Marie. 2013. “Kapittel 2. Ny lovgivning”. I Universell utforming. Verdigrunnlag, kunnskap og 

praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (14 s.) 

Nordstokke, Kjell. 2011. “Diakonia - theory and praxis”. I  Liberating diakonia. Tapir Akademisk 

Forlag, 41-47 (7 s.) 

Solevåg, Anna Rebecca og Marta Høyland Lavik. 2013. “Helse på kvar side? Bibel, sjukdom og 

funksjonshemming.” Kirke og Kultur, 2/13. (14 s.) 

= 82 s.  

 

Totalt 776 s. 

 
 
Nettressurser: 
Kirkerådet. Plan for diakoni for Den norske kirke. 2008 (17 sider) 
(https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/)  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/
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Kirke rådet. Kirke og helse (56 sider) 

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-

kirken/samfunnsansvar/diakoni/helse_kirke_hefte_2015.pdf 

Kirkenes verdensråd. A Church of all and for all (17 sider) 

https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/ix-other-study-

processes/a-church-of-all-and-for-all-an-interim-statement 

 

Forente nasjoner. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. (5 sider) 

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf 

 
 

 

 

  

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/samfunnsansvar/diakoni/helse_kirke_hefte_2015.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/samfunnsansvar/diakoni/helse_kirke_hefte_2015.pdf
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/ix-other-study-processes/a-church-of-all-and-for-all-an-interim-statement
https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/faith-and-order/ix-other-study-processes/a-church-of-all-and-for-all-an-interim-statement
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
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MODUL 30-AVH  30-AVH  Mastergradsoppgave (30 ECTS-poeng) 

BESKRIVELSE:    

VEDTATT SU-sak 25/10 

Emnet er en obligatorisk del av studieprogrammet 

”Erfaringsbasert master i praktisk teologi”. 

Mastergradsoppaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid 

innenfor et avgrenset område. Arbeidet skal styrke studentens 

faglige grunnlag for egen yrkesutøvelse.  

 

Det selvstendige arbeidet kan anta følgende former: 

 Et større skriftlig arbeid (normalt 50-70 sider)  

 En samling artikler (normalt 2 – 3 stk).  I tillegg skrives en 

sammenfattende introduksjon som gjør rede for helhet og 

struktur i arbeidet  

 Et praktisk forskningsprosjekt som utarbeides og 

gjennomføres med krav til skriftlig refleksjon i form av en 

forskningsrapport (normalt 10-15 sider). Det skriftlige 

arbeidet må inneholde en presentasjon av prosjektet, 

vurdering av nytteverdi samt refleksjon over teologiske 

problemstillinger knyttet til prosjektet. 

Forskningsprosjektet kan være frittstående eller del av et 

større prosjekt hvor flere er engasjert. Ved felles prosjekt 

er det avgjørende at den enkeltes arbeidsinnsats kan 

identifiseres. Denne skal ikke være mindre enn ved annet 

selvstendig arbeid.  

 

VID utpeker faglig veileder for studenten.  

Alle studenter som skriver avhandling, skal ha avtale med en 

veileder (jfr. instruks for veiledningsforhold.) 

Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av veileder. 

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde foreløpig oppgavetittel, 

forskningsproblem, relevant teori og metode og korte hovedtrekk i 

oppgaven. 

Oppgaven skal være skrevet med 1,5 linjeavstand, 2,54 cm marger 

og det skal brukes Times New Roman 12 punkt (10 punkt for 

fotnoter).  

Oppgaven skal følge MHS’ stilmal (”General Guidelines for 

Writing Master and Ph.D. Theses”, April 2009 eller norsk versjon 

av samme)  

Undervisning og arbeidsformer 

Språk Normalt norsk 

Forelesninger Det blir normalt arrangert avhandlingsseminarer 

Studiekrav 

 

For å levere en mastergradsavhandling til endelig vurdering må 

den enkelte student  
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 underskrive en avtale med veileder om yrkesetiske 

retningslinjer for veiledere ved VID. 

 sørge for at veileder godkjenner prosjektbeskrivelsen  

 delta på minst ett avhandlingsseminar dersom ikke fritak 

er innvilget 

Skriftlige innleveringer 

Oppgaven skal leveres i 4 innbundne eksemplar og en elektronisk 

versjon i itslearning (pdf-fil) etter frister oppgitt av 

studieseksjonen. 

 

Egenerklæring om selvstendig arbeid og evt. avtale om 

elektronisk publisering må leveres på papir.  

 

Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. 

 

 

Kvalitetssikringssystem 
Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir modulen regelmessig 

evaluert. 

Pensum, gyldig fra august 2010   

Anbefalt litteratur: 

Dysthe, Olga, Frøydis Hertzberg og Torlaug Løkensgard Hoel, Skrive for å lære: skriving i                                                                                

høyere utdanning. Oslo: Abstrakt forlag, 2000 (223 s) eller 

Tiller, Tom (red.), Aksjonsforskning. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2004 (252 s.) eller 

Everett, E.E og Inger Furseth, Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre. Oslo: 

Universitetsforlaget, 2004 (184 s) 

 

[Til studenter som ikke allerede har lest følgende sider som del av MPT-emnet ”Prest og 

teolog i praksis”, anbefales dessuten 

Swinton, J & H. Mowat, (2006) Practical Theology and Qualitative Research. London: SCM  

         Press, 3-27, 73-98 (52 s)] 

 

Evalueringsform 

Vanlig evalueringstype Det selvstendige arbeidet vurderes til bestått/ikke bestått. 
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