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1. Presentasjon av studiet 
VID vitenskapelige høgskole (VID) tilbyr 30 
studiepoeng praktisk- teologisk utdanning lavere grad 
ved studiested i Tromsø, Kirkelig Utdanningssenter 
Nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN), 
VID Tromsø. Undervisningen finner sted i tverrfaglig 
samarbeid med KUNs øvrige praktisk-kirkelig 
utdanninger for diakoner, kantorer/organister og 
kateketer.  

Praktisk-teologisk utdanning ved KUN har 
tverrfaglighet, kontekstualitet og nærhet til 
praksisfeltet som faglig profil. Nordnorsk kirkeliv, 
inklusiv samisk og kvensk kirkelig vektlegges særskilt. 
Praktisk-teologisk utdanning, lavere grad (PTU1) skal 
sammen med øvrig teologisk utdanning gi kunnskap, 
holdninger og ferdigheter til å arbeide som ordinert 
prest i Norge. Utdanningen skal bidra til å utvikle 
samarbeidsorienterte, og engasjerte medarbeidere 
som kjenner seg forpliktet på kirkens oppdrag.  

PTU1 består av to emner à 15 studiepoeng. Det gis 
basiskunnskap i praktisk-teologiske problemstillinger. 
Emnene gir innføring i prestens grunnleggende arbeidsoppgaver og kunnskap om 
arbeidsoppgavene til de øvrige kirkelige profesjoner. Sentrale tema er grunnelementer i 
praktisk teologi, forholdet mellom kirke og kultur, gudstjenestens historie og liturgi, hymnologi, 
kontekstuelt og diakonalt arbeid i menighet, samfunn og i internasjonalt arbeid, sjelesorg og 
trosopplæring. Den praktisk-teologiske utdanningen som VID tilbyr i Tromsø kan søkes 
innpasset i teologistudier/grader tatt ved Institutt for arkeologi, historie, teologi og 
religionsvitenskap (AHR) ved Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT), se: http://uit.no/ihr. 

2. Målgruppe og opptakskrav 
Studiet retter seg mot alle som vil utdanne seg til prester og teologer med tanke på tjeneste 
og lederskap i Den norske kirke, men kan tilrettelegges for søkere fra andre kirkesamfunn.  

Opptak og rangering skjer i henhold til forskrift 12. desember 2016 nr. 1595 om opptak, studier, 
eksamen og grader ved VID vitenskapelige høgskole.   

Det er en forutsetning for opptak at søkere har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. 
Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. 

Søkere til PTU1 må dokumentere fullført og bestått årsstudium i KRLE, eller teologifag 
tilsvarende 60 studiepoeng på bachelornivå, eller godkjenning i Evalueringsnemnda.   

I henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-9 kreves politiattest ved opptak til studier der 
studenter i forbindelse med obligatoriske praksisstudier eller klinisk undervisning kommer i 
kontakt med mindreårige. Ved studiestart skal studentene ved praktisk-teologisk utdanning 1 
framlegge politiattest.  

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 1. syklus i tråd med det nasjonale 

kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha 

følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED:  

Studieprogramkode: PTUKUN 

Antall studiepoeng: 30 

Kvalifikasjonsnivå: 1. syklus 
(bachelorgrad) 

Grad etter avsluttet studium: ikke 

aktuelt 

Undervisningsspråk: norsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 

% studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 262,5 timer/ 7 uker 

x 37,5 timer 

Fastsatt studietid: 1 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Tromsø 
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Kunnskaper: 

Kandidaten 

 har bred kunnskap om sentrale temaer innenfor praktisk teologi med spesiell fokus på 
allmenn kirkekunnskap, liturgikk, salmesang, diakoni, prekenkunst, kirkelig 
undervisning og sjelesorg 

 kjenner til de viktigste kirkelige planene innenfor trosopplæring, diakoni og kirkelig 
organisasjon 

 har innsikt i de ulike arbeidsoppgavene i kirken med vekt på egen yrkesprofesjon 
 har bred kunnskap om nordnorsk kirkeliv, inklusive samisk og kvensk kirkeliv  
 kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og kan oppdatere sin 

faglige kunnskap selvstendig  

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 kan planlegge og gjennomføre gudstjenester, kirkelige handlinger, kirkelig 
undervisning og sjelesørgeriske samtaler  

 kan forberede en preken/andakt og forkynne kristen tro til ulike målgrupper 

 kan samarbeide med stab og frivillige, reflektere over sin egen yrkesutøvelse og 

justere denne under veiledning 

 kan anvende forskningsbasert kunnskap i teologi på praktisk- kirkelige problemstillinger 
og treffe begrunnede handlingsvalg 

Generell kompetanse: 

Kandidaten  

 kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker 
seg over tid 

 har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger  

 kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom 
andre relevante uttrykksformer 

 kan samarbeide tverrfaglig med andre profesjoner 

 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
VID forstår læring som en aktiv og sammensatt prosess der læring skjer både individuelt og i 
samhandling med andre. Studentene anses som ressurspersoner og medansvarlige aktører 
som deltar aktivt i læringsfellesskapet og tar ansvar for egen læring og læringsmiljøet i 
studentgruppen. Et emne på 15 studiepoeng har forventet studieinnsats tilsvarende 405 timer.   

Nett- og samlingsbasert utdanning forutsetter grunnleggende datakunnskaper, god 
internettilgang og oppdaterte dataverktøy. Det forutsettes at studenten kan bruke studiets 
læringsplattform, kommunisere med lærer og andre studenter gjennom læringsplattformen og 
kan ta til seg oppdateringer av verktøyet gjennom opplæring.  Undervisningen er variert og 
inneholder studentaktive undervisnings- og læringsformer, tverrfaglige og yrkesspesifikke 
forelesninger, seminar, fremlegg/presentasjoner, prosjektarbeid, ekskursjoner, selvstudier, 
tverrfaglig og yrkesspesifikk gruppearbeid på campus og i læringsplattformen, 
hverandrevurderinger, praktiske øvelser, praksis og samtaler med veileder, og veiledning 
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knyttet til arbeidskrav og mappesamtale/eksamen.  Som oppstart til PTU1 deltar studenten i 
en tverrfaglig innføringsuke til studiene.  

Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet. Dette framgår av de ulike 
emnebeskrivelser. For å kunne fremstille seg til eksamen i de enkelte emnene forutsees 
godkjente arbeidskrav. Bestemmelser om tilstedeværelse i undervisning er nedfelt emnevis.   

Pensum fremgår i det enkelte emne. Elektroniske kompendier til aktuelle emner gjøres 
tilgjengelig på læringsplattformen for emnet i god tid før undervisningsstart.   

I praksisstudier og i forbindelse med enkelte obligatoriske aktiviteter, vil studenten måtte 
beregne egenandel. 

5. Internasjonalisering 

Studiet tilbyr praktisk-teologisk utdanning for Sápmi. Arbeid med det samiske forholder seg til 
hele Sápmi, ikke bare for den norske delen av denne. Studiet tar opp hvordan samisk 
samfunns- og kirkeliv relaterer seg til internasjonale urfolksprosesser i spørsmål som f.eks. 
forsoningsprosesser, diskusjonen om retten til land og vann, framveksten av et eget kirkeliv, 
bruk av tradisjonelle kulturuttrykk og instrumenter og forholdet til førkristen religion. Dette viser 
til en tverrkulturell dimensjon i studiet som bidrar til å bevisstgjøre studentene også på 
tverrkulturelle uttrykk for tro og religion på tvers av landegrenser.  

En relativt stor andel av studentene kommer fra et annet land. Erfaringer fra deres kulturelle 
bakgrunn forsøkes integrert i undervisningen. Den internasjonalt sammensatte 
studentgruppen er en faglig og sosial ressurs for studenter og ansatte.  

Lærermobilitet gjennom internasjonale forelesere og ved at høgskolens ansatte har opphold 
ved internasjonale institusjoner og bidrar til gjensidig utveksling av erfaring, kunnskap og 
internasjonalt samarbeid i forskning. Studiet har jevnlig besøk av internasjonale gjester, 
kirkeledere eller prester fra ulike kirkesamfunn, eller fagteologer. Pensumlitteratur på på 
engelsk gir kjennskap til aktuell fagterminologi på engelsk.  Slik får studentene gjennom 
undervisning oppdatert kunnskap og internasjonale perspektiv på nasjonale og regionale 
utfordringer knyttet til kirke og samfunn.  

Undervisningen foregår på norsk, men det legges til rette for besvarelser i Canvas på 
nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.  

Studenter kan også ha Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet som praksissted i 

menighetspraksis.  

6. Praksisstudier 

Praksisstudiene inngår i følgende emner: 

 Gudstjenesteliv, kontekst og menighetsarbeid med praksis  15 stp 
 Homiletikk, sjelesorgs- og trosopplæringspraksis    15 stp 

Praksis innebærer en samarbeidsrelasjon til en stedlig, kompetent veileder som tilrettelegger 
praksis. Målsettingen for praksisstudiene er å forme og utruste prester til å utøve sitt kall som 
prester i åndelig og strategisk ledelse. For en prest er oppdraget særlig knyttet til 
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menighetsarbeid, forkynnelse, sjelesorg og forvaltning av sakramentene. Forming og danning 
av personlighet og spiritualitet er et viktig anliggende.  

Studenter som tar sikte på prestetjeneste i Den norske kirke etter endt utdanning, må i 
studietiden delta i Bispemøtets ordning Veien til vigslet tjeneste (VTVT). Påmelding til VTVT 
innebærer fast tilknytning til et bispedømme gjennom hele studietiden. Det anbefales at slik 
tilknytning opprettes så tidlig som mulig (https://kyrkja.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-
kirken/bispemotet/vtvt 

En student som i praksisstudier får kjennskap til andres personlige forhold, har taushetsplikt 
etter reglene i forvaltningsloven. VID utarbeider en taushetserklæring som skal underskrives 
av studentene. 

7. Vurderingsformer 

Eksamener avholdes i henhold til forskrift 12. desember 2016 om opptak, studier, eksamen og 
grader ved VID vitenskapelige høgskole. Vurderingsformene gjengis under beskrivelsen av 
det enkelte emne. Det vektlegges at vurderingsformene reflekterer emnebeskrivelsen og 
studentenes arbeid i det aktuelle emne. Det avlegges eksamen i hvert emne ved slutten av 
semesteret.  

Vurderingsuttrykket i de ulike emnene er bestått/ikke bestått. Vurderingen fra alle emnene 
inngår på vitnemålet.  

8. Skikkethetsvurdering 

VID vitenskapelige høgskole har et lovpålagt ansvar for å vurdere om studentene er skikket til 
å bli prest. Vurderingen er underlagt forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 
(nr.859) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 4-10, sjette 
ledd. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet. Vurderingen omfatter både 
faglige og personlige forutsetninger for å utøve yrket, og kriteriene i forskrift må suppleres med 
skjønn. Studenter som får merknad vedrørende tvil om skikkethet, blir fulgt spesielt opp.  

9. Studiets oppbygning 

PTUKUN1 tilbys over to semestre.  

Under vises en skjematisk oversikt over studiets oppbygning. 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

PTUKUN2013 Kirke og kontekst, gudstjeneste og 
menighetspraksis 

15 Høst O 

PTUKUN2014 Homiletikk, sjelesorgs- og 
trosopplæringspraksis 

15 Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 

 

https://kyrkja.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/bispemotet/vtvt
https://kyrkja.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/bispemotet/vtvt
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Emnebeskrivelser 
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Kirke og kontekst, gudstjeneste og menighetspraksis   

Church and Context, Worship and Congregation with Praxis 

Innhold 

Emnet gir en grunnleggende innføring i kirkens 

rådsstruktur og menighetsarbeid med særskilt fokus 

på gudstjenestefeiring, liturgikk og hymnologi og 

samarbeid med frivillige. Emnet gir innføring i kirkens 

samfunnsmessige, diakonale og kulturelle kontekster 

og kontekstuell teologi. Emnet har fokus på 

gudstjenestens teologiske forutsetninger med spesiell 

fokus på nord-norsk, kvensk og samisk kirkeliv og 

kirkeårets og salmebokens betydning for kristen 

gudstjenestefeiring. Særskilt oppmerksomhet vies 

liturgikk, ordning for hovedgudstjeneste i Den norske 

kirke og dens enkelte ledd samt dåpsliturgien. Dette 

forbereder studenten til menighetspraksis. Gjennom 

øvelser og evalueringer i tverrfaglige grupper oppøves 

kompetanse til å planlegge og gjennomføre 

gudstjenester, andakter og kirkelige handlinger. 

Studentene skal arbeide bevisst med flerspråklighet 

og kontekst i gudstjenesten. Menighetspraksis er 

veiledet og bygger på deltakende observasjon som 

gradvis blir mer utøvende. Tyngdepunktet i 

veiledningen ligger i brytningen mellom person, 

yrkesutøvelse og menighetsarbeid.  

Hovedtemaer: 

 gudstjeneste og hymnologi 

 dåp  

 kunst og kultur, inklusive nordnorsk, samisk og 

kvensk kirkeliv  

 rådsstruktur og frivillig arbeid 

 diakonalt arbeid, lokalt og globalt  

 menighetspraksis  

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

 kjenner til de ulike profesjoner i menigheten  

 har bred kunnskap om sentrale temaer knyttet til rådsstruktur, kontekst, diakoni, og 

liturgikk i Den norske kirke 

Emnekode: PTUKUN2013 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: Ikke fastsatt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 150 timer/ 4 uker x 
37,5 timer 

Undervisningsomfang: 
60 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
25 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
170 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav:  
Ingen  
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 har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, med 

nord-norsk fokus inklusive samisk og kvensk kontekst 

 kjenner til teologiske forutsetninger og generelle retningslinjer for Ordning for 

hovedgudstjeneste i Den norske kirke samt kirkeårets betydning for kristen 

gudstjenestefeiring 

 har bred kunnskap om ordning for hovedgudstjenesten og dens enkelte ledd, inklusivt 

Allameassu (Nordsamisk høymesseliturgi) 

Ferdigheter: 

Studenten 

 kan samarbeide med og utøve egen faglighet i møte med ansatte i kirken, stab og  

frivillige og menighete samt justere denne under veiledning 

 kan anvende kirkerommets arkitektur og symbolikk som en ressurs for teologisk 

refleksjon 

 kan anvende faglig kunnskap til å være med å planlegge og gjennomføre 

gudstjenester, i samarbeid med prest og øvrige ansatte og frivillige i menigheten 

 kan reflektere kritisk over diakonale og kontekstuelle utfordringer knyttet til formidling 

av kirkens tro og praksis og anvende disse refleksjoner som ressurs for tematisk 

liturgiarbeid  

 kan utføre enkelte ledd i Allameassu (Nordsamisk høymesseliturgi) 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 kan i samarbeid med praksisveileder planlegge og gjennomføre enkelte oppgaver 

knyttet til menighet og gudstjenester  

 kan reflektere rundt viktige problemstillinger knyttet til samarbeid om disse oppgaver  

 kan utveksle synspunkter og erfaringer i tverrfaglig samarbeid 

 kan analysere den lokale konteksten for kirkelig arbeid og pastoral praksis 

 kan utføre Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger 

 Seminar 

 Gruppearbeid 

 Praktiske øvelser 

 Selvstudium 

 Praksis i menighet 

 Ekskursjoner 

 Prosjektledelse 

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk frammøte i innføringsuke 

 Obligatorisk frammøte i undervisning og studiestyrt arbeid på campus (minimum 80%) 

 Obligatorisk frammøte i praksisstudier (minimum 90%) 

 Andaktsøvelse 
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 Læringsmål i praksis (500 ord +/-10%) 

 En bokrapport med muntlig presentasjon (500 ord +/- 10%) 

 Tematisk liturgi (2000 ord +/-10%) med faglig diakonal, og/eller kunstnerisk 

resonnement 

 Refleksjonsnotat fra menighetspraksis med utgangspunkt i egen utøvelse og egnethet 

(800 ord +/- 10%)  

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Praksis  4 uker/ 150 timer Bestått/ikke bestått 

Muntlig eksamen 30 minutter Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av evalueringsrapport. 

For å kunne fremstille seg til eksamen forutsettes det at obligatoriske aktiviteter er godkjent og 

praksis er bestått. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i arbeidskravene og pensumlitteratur.  

 

Pensum 

(Tverrfaglig pensum er markert med *) 

*Bevans, Stephen. «Contextual theology as Practical Theology». I Opening the Field of 

Practical Theology. An Introduction, redigert av Kathleen A. Cahalan og Gordon S. 

Mikoski, 45-60. Lanham: Rowman & Littlefield, 2014. (15s) 

*Bientie, Bierna Leine. «Sørsamisk dåpsliturgi. Med utgangspunkt i det samiske.» I Praktisk 

kirkelig teologi- nedenfra. Praktisk kirkelig årbok, redigert av Stig Lægdene, Hasvik: 

Brøytebil, 2008, 69-74. (5s) 

Dietrich, Stephanie. «Mercy and Truth Are Met Together: Righteousness and Peace Have 

Kissed Each Other (Psalm 85:10). Biblical and Systematic Theological Perspectives on 

Diakonia as Advocacy and Fight for Justice». I Diakonia as Christian Social Practice. An 

Introduction, redigert av Stephanie Dietrich m.fl., 27-45. (18s) 

Elstad, Hallgeir. «Den praktiske teologien i endring: Det praktisk-teologiske seminar i det 20. 

århundre.» I Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. århundret, redigert av 

Hallgeir Elstad og Tarald Rasmussen, 166-180.Oslo: Unipub, 2011. (14 s) 

*Fretheim, Kjetil. Ansatte og frivillige. Endringer i Den norske kirke. Oslo: IKO, 2014, 23-56, 

121-131. (42s) 

Gunleiksrud, Kristin. «Ønskeliste for dåpssamtalen» I Himmelgaven. Kirkens møte med             

mennesker ved dåp, redigert av Rolf Simeon Andersen og Hans Arne Akerø, 19-28. 

Presteforeningens studiebibliotek, nr 47, 2002. (1 s)  

*Haugen, Hans Morten. «Vern om skaperverket.» I Diakoni. En kritisk lesebok, redigert av Kai 

Ingolf Johannessen m.fl., 103-118. Oslo: Verbum, 2012. (15s) 



  

9 
 

Havea, Jione. «The Cons of Contextual Theology… Kontextuality. »” I Contextual Theology for 

the Twenty-First Century, redigert av Stephen B. Bevans og Katalina Tahaafe-Williams, 

Cambridge: Wipf & Stock, 2011, 38-54. (16s) 

Hegstad, Harald. «Menighetsutvikling i folkekirken: Grunnlag og formål.» Menighetsutvikling i 

folkekirken: Erfaringer og muligheter, redigert av Erling Birkedal, Harald Hegstad og 

Turid Skorpe Lannem, 9-24. Oslo: Iko, 2012. (16s) 

Hegstad, Harald. «Dåpen som hendelse og prosess». Teologisk tidsskrift 03, 2017, (176-196). 

Tilgjengelig på:  https://www.idunn.no/tt/2017/03/daapen_som_hendelse_og_prosess. 

(18s) 

*Holter, Stig Wernø. Kom tilbe med fryd, Solum forlag. Oslo 2008, 11-124, 155-157, 243-355. 
(240s) 

*Jernsletten, Jorunn. «Resources for Indigenous Theology from a Sami Perspective».The 

Ecumenical Review: Perspective on Indigenous Theologies and Spiritualities, nr. 62 4, 

(2010):  379-389. (10 s) 

*Johnsen, Tore «Teologi fra livets sirkel: økoteologiske refleksjoner med utgangspunkt i 

samisk joikepoesi og indiansk filosofi.» I Økoteologi, redigert av Bård Mæland og Tom 

Sverre Tomren, 211- 227. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2007. (16s)  

*Norges KFUK/KFUM. Barn og gudstjeneste. Stavanger: Cantando, 2004. 59-70, 97-106.  (20s)             

*Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke. Oslo: Eide Forlag, 2011: kap 1-5, 9 (149s) 

Kirkerådet. Ordning for dåp i hovedgudstjeneste. Oslo: Kirkerådet, Den norske kirke, 2017. 

(8s). Tilgjengelig på: https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-troen/gudstjeneste---

liturgi/daapsliturgi_2017_bokmaal.pdf.  

*Kirkerådet. Plan for kirkemusikk i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet, Den norske kirke, 2009, 

7-30. (23s) Tilgjengelig på: https://kyrkja.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-

kirken/plandokumenter/plan-for-kyrkjemusikk/.  

*Kirkerådet. Plan for diakoni. Oslo: Kirkerådet, 2007. (36s) Tilgjengelig på: https://kirken.no/nb-

NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni.  

*Kristiansen, Roald E. «Læstadianismen: Vekkelsesbevegelsen mellom tradisjonalisme og 

modernitet.» Religion og livssyn: Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge, nr. 27 3 

(2015): 23-32 (9s) 

Kristiansen, Roald E. «Om å være from og framsynt.» I Religion i kontekst: Bidrag til en 

nordnorsk teologi, redigert av Roald E. Kristiansen m.fl, 79-92. Oslo: Norges 

forskningsråd, 1998. (13s)  

*Lid, Inger-Marie. Universell utforming: Verdigrunnlag, kunnskap og praksis. Oslo: Cappelen 

Damm, 2013, 15-34. (19s)  
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https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/for-
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*Lægdene, Stig. «Samfunnet i gudstjenesten» I Samfunnet i gudstjenesten. Praktisk kirkelig 
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https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni
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Geneva: The Lutheran World Federation, Department for Mission and Development, 
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Et hellig land for Gud. Hålogaland bispedømme 200 år, 302-316, redigert av Svein 
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Homiletikk, sjelesorgs- og trosopplæringspraksis 

Preaching, Christian Education and Counseling with Praxis 

Innhold 

Emnet gir en innføring i de ulike fagområder og 

metoder innenfor praktisk teologi, introduserer fagets 

historie og betydning i samtidens kirke. Det arbeides 

med tolkning av hellige skrifter og homiletisk teori med 

sikte på forkynnelse og formidling av kristen tro og 

livstolkning. Emnet introduserer grunnleggende 

pedagogiske arbeidsformer, kommunikasjonsteori og 

retorikk i en kirkelig kontekst. Det øves på 

forberedelse og gjennomføring av av 

konfirmantundervisning. Det arbeides med planer i 

trosopplæring i Den norske kirke, samt kontakt og 

samarbeidet med skolen. Det gis innføring i måter å 

forstå, analysere og tolke ulike samfunnsmessige 

kontekster i forhold til det kristne budskapet gjennom 

eksempler fra nordnorsk, samisk og kvensk 

trosopplæring. Innenfor sjelesorgsfaget vektlegges 

særlig prestens arbeid med sorg, begravelse, kristne 

riter og ulykker. Praksisen innebærer en 

samarbeidsrelasjon til en stedlig veileder som 

tilrettelegger praksis og er spesielt fokusert på 

trosopplæring og konfirmantarbeid for to uker.  

Praksisstudiene innebærer jevnlig deltakelse på 

gudstjenester og observasjon av kirkelige handlinger, 

og deltakelse i diakonale aktiviteter i menighet. 

Praksisstudiene skal gi studenten kjennskap til ulike 

sider ved kirkens virksomhet med spesiell fokus på 

trosopplæringsarbeid.  

Hovedtemaer: 

 innføring i praktisk teologi i historisk perspektiv 

 bibeltolkning og prekenlære 

 sorgarbeid, gravferd og kristne riter 

 konfirmasjon 

 forholdet mellom kirke og skole 

 formidling til barn og unge 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

Emnekode: PTUKUN2014 

Antall studiepoeng: 15 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 112,5 timer/3 uker 
x 37,5 t 

Undervisningsomfang: 
60 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
6 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
226 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

Progresjonskrav:  

PTUKUNXXX «Gudstjenesteliv og 
menighetsarbeid med praksis» 
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 har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, med 

nord-norsk fokus inklusive samisk og kvensk kontekst 

 har bred kunnskap om sentrale temaer i fagområdet, teologisk begrunnelse, teorier, 

problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder  

 har kunnskap om metoder i forberedelse av preken og prekenbeskrivelse og kjenner 

til de ulike rollene forkynneren og tilhørerne har i forkynnelsen 

 kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor trosopplæring og sjelesorg, f.eks. i 

mental helse og selvmordsforebygging. 

 kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

 kan tolke og arbeide med Bibelens tekster og kristne symboler til å formidle kristen tro 

til ulike tilhørere 

 kan anvende relevante faglige verktøy for å kunne forberede, formidle og evaluere en 

preken 

 kan ta pedagogiske valg i kirkelig undervisning, reflektere over metoder og etikk i 

samarbeid med skole og barnehage, samt evaluere undevisningsopplegget 

 kan lede samtaler med ulike aldersgrupper 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til møte med barn og voksne i sårbare 
livssituasjoner 

 kan samarbeide tverrfaglig om sorgarbeid og kateketikk  

 kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser i fagområdet 

 kan utveksle faglig begrunnete synspunkter og erfaringer med andre 

 kan utføre konfirmasjonsliturgien 

 kan utføre soknebud, skriftemål og gravferdsriter  

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger 

 Seminar 

 Gruppearbeid 

 Praktiske øvelser 

 Selvstudium 

 Praksis i menighet 

 

Obligatoriske aktiviteter  

 Obligatorisk frammøte i undervisning og studiestyrt arbeid på campus (minimum 80%) 

 Obligatorisk frammøte i praksisstudier (minimum 90%) 

 Andaktøvelse 

 Skriftlige arbeidskrav: 

o Læringsmål i praksis (400 ord +/- 10%) 

o Skisse til en times konfirmantundervisning (1000 ord +/-10%) 
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o Innlegg i et fiktiv menighetsblad om et sjelesørgerisk fagspørsmål (500 ord +/- 

10%) 

o Praksislogg med korte refleksjoner over veiledet og selvledet praksis (1000 ord 

+/-10%) 

o Refleksjonsnotat over et case fra praksis (700 ord +/-10%) 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Praksis  3 uker/ 112,5 timer Bestått/ikke bestått 

Hjemmeeksamen 2500 ord (+/- 10%) 3 dager Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av evalueringsrapport. 

For å kunne fremstille seg til eksamen forutsettes det at obligatoriske aktiviteter er godkjent og 

praksis er bestått.  

 

Annet 

Arbeidskravene og eksamen tar utgangspunkt i pensumlitteratur. 

 

Pensum 

(Tverrfaglig pensum er markert med *) 

*Aagedal, Olaf. «Kampplass og sørgjestad. Stortorget og Oslo domkyrkje etter 22. juli» I Den 
offentlige sorgen, redigert av Olaf Aagedal, Pål Botvar og Ida Marie Høeg. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2013, 86-111. (25s).  

*Andreassen, Bengt-Ove. «Nødvendig, ikke ønskelig. Utviklingen av ungdomsarbeidet i Lyngen-             
læstadianismen.» I Prismet nr. 68 1-2 (2017): 95-113. (18s)  

*Austad, Anne. «Nyere sorgforståelse og ulike sorgmodeller». Omsorg: Nordisk tidsskrift for 
palliativ medisin, 34 1 (2017), 5-10. (5s) 

*Austnaberg, Hans. "Om betydningsfull forkynnelse og endringserfaringer", I Grensesprengende. 
Om forkynnelse for ungdom, redigert av Hans Austnaberg og Bård Mæland, Trondheim: 
Tapir akademisk forlag, 2009, 73-95. Tilgjengelig på: http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-
bibsys_brage_9284. (22 s) 

*Briså, Liv Hilde Myrset og Mariann Solberg Lindtjørn. «Medvandring med ungdom i sårbare 
livssituasjoner: en teoretisk og empirisk beskrivelse av det ungdomsdiakonale 
samtaletilbudet 13-20». Tidskrift for sjelesorg: Sjelesorg i møte med ungdom 1 2016, 5-21. 
(16 s)  

Brown, Sally. «Hermeneutics in Protestant Practical Theology.» I Opening the Field of Practical 
Theology. An Introduction, redigert av Kathleen A. Cahalan og Gordon S. Mikoski, 115-
133. Lanham:  Rowman & Littlefield. 2014. (18 s) 

*Dyregrov, Atle. Sorg hos barn. En håndbok for voksne. Bergen: Fagbokforlaget, 2006, 75-112. 
(37s) 

http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9284
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9284
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Grau, Marion. Refiguring Theological Hermeneutics: Hermes, Trickster, Fool. New York: Palgrave 
Macmillan, 2014, 35-58. (23s) 

Grevbo, Tor Johan S. Sjelesorg i teori og praksis. En lærebok og håndbok med mange 
perspektiver. Oslo: Luther forlag, 2018,13-73. (60 s) 
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Krupka,Oslo: Iko-forlag. Prismet bok, 2020.  (15s)  

Krupka, Bernd og Ingrid Reite. «Mellom alle stoler? Konfirmasjon i dagens pluralistiske kontekst». 
I Prismet bok. Mellom pietisme og pluralitet. Konfirmasjonsarbeid i fire nordiske land, 
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