
 

Innføring i kristen sjelesorg. Master 

Introduction to Pastoral Care 

Innhold 

Emnet «innføring i sjelesorg» gir en 

grunnlagsforståelse av sjelesorgens egenart, plass 

og innhold. Gjennom undervisning, erfaringsdeling, 

øvelser og egenarbeid vil studentene få innsikt i 

grunnleggende sjelesørgeriske problemstillinger. Det 

vil særlig fokuseres på spørsmål omkring 

sjelesørgerisk identitet og forholdet mellom sjelesorg 

og annen samtalehjelp. Dernest vil det undervises 

om hvordan en som sjelesørger kan ta i bruk 

sjelesorgens spesielle midler; bibel, bønn og ritualer. 

Det gis eksempler på den gode samtalen og det 

legges vekt på hva som kan fremme og hva som kan 

hindre en god sjelesørgerisk prosess. Emnet 

fremhever faglig refleksjon ved hjelp av teori fra 

teologi, psykologi og andre disipliner, samt 

forskningsbasert undervisning og litteratur. Arbeid 

med samtaleferdigheter, relasjons-kompetanse, 

holdninger og verdier, og tilrettelegging for 

studentenes personlige bearbeiding av tro og liv vil 

også bli prioritert. Den enkelte vil gjennom emnet få 

hjelp til å se sin funksjon som sjelesørger i lys av 

egen livs- og troshistorie. 

Undervisningen vil i hovedsak være felles for 

bachelor og masterstudenter, mens arbeidskrav, 

vurderingsordning og pensum er differensiert etter 

nivå. 

 

Hovedtemaer: 

 Sjelesorgens egenart 

 Sjelesorg som teologisk og tverrfaglig disiplin 

 Forholdet mellom sjelesorg og annen samtalehjelp 

 Sjelesørgerens person og kompetanse 

 Den sjelesørgeriske samtale: rammer, prosess og metoder 

 Sjelesorgens spesielle midler 

 Hermeneutisk tilnærming til sjelesørgerisk refleksjon 

 Tros- og livshistorie i sjelesorgen 

 Verdier, holdninger og profesjonell ivaretakelse 

 Følelsenes plass og betydning i sjelesørgerisk praksis 

 

 

Emnekode: MASJE1010-1 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus:       

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Velg et 
element. 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: x timer/uker 

Undervisningsomfang: 
40 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
15 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
350 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav:  

Ingen 



Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdig-

heter og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

 har inngående kunnskap om sjelesorgens egenart 

 har god innsikt i ulike sjelesørgeriske tilnærminger og tradisjoner 

 kan identifisere og analysere åndelige og eksistensielle problemstillinger i lys av 

sjelesorg som tverrfaglig disiplin 

 kan reflektere og vurdere sjelesorgens egenart i møte med annen samtalehjelp 

 har kunnskap om følelsers plass og betydning i sjelesørgerisk praksis 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

 kan lytte til og samtale med mennesker i ulike livssituasjoner 

 har evne til å oppfatte og møte menneskers eksistensielle og åndelige spørsmål 

 kan vurdere bruk av sjelesorgens spesielle midler, som bønn, bibel og ritualer 

 kan strukturere faglige resonnementer ved kritisk bruk av kilder i skriftlig arbeide 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 kan analysere praktiske sjelesørgeriske eksempler ved hjelp av kritisk reflektert teori 

fra teologi, psykologi og andre disipliner 

 kan gjenkjenne og analysere etiske problemstillinger og har holdninger og praksis 

som ivaretar etiske anliggender i møte med konfidenter  

 har god evne til faglig refleksjon over egne reaksjoner i møte med konfidenter 

 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Undervisning i plenum 

 Rollespill, øvelser og refleksjon i grupper 

 Egenrefleksjoner og skriftlig refleksjonsnotat 

 Litteraturstudium og skriftlig bokrapport 

 Fremlegg av bokrapport i grupper 

 Gudstjeneste med påfølgende refleksjon over sjelesørgeriske komponenter 
 

Obligatoriske aktiviteter 

 Minimum 60 prosents tilstedeværelse i undervisning og grupper 

 Levere en bokrapport med kritisk refleksjon på ca. 3 sider. Bokrapporten skal legges 

fram for de andre deltakerne i grupper 

 



Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 1 semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen er en gitt oppgave og har et omfang på 4500 ord +/- 10 % 

Annet 

Studenter kan, ved å gjennomføre emnet få innpasning i masterstudiet i diakoni. Studenter 

kan i tillegg, ved å gjennomføre dette emnet og emnet «Sjelesorg i møte med 

livsutfordringer», gå å videre til siste året av årsstudiet i sjelesorg. 
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