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1. Presentasjon av studiet 
 

VID vitenskapelige høgskole (VID) tilbyr praktisk-

kirkelig kateketikkutdanning på sitt studiested i 

Tromsø, Kirkelig utdanningssenter nord/ Girkolaš 

Oahpahusguovddáš Davvin (KUN).  

 

Praktisk-kirkelig kateketikkutdanning (60 stp) er en 

obligatorisk del av utdanningen hjemlet i 

Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for kateketer i 

Den norske kirke. Sammen med øvrig 

kristendomsfaglig og pedagogisk utdanning gir den 

kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å arbeide 

som vigslet kateket i Den norske kirke. Studiet legger 

vekt på tverrfaglighet, kontekstualitet og nærhet til 

praksisfeltet. 

 

Praktisk kirkelig kateketikkutdanning inngår i 

masterutdanninger som kvalifiserer for tilsetting som 

kateket i Den norske kirke. Ifølge forskriften (§ 4) må 

dette være en 

  

«Mastergrad med fordypning i kristendomskunnskap, pedagogikk eller kateketikk, som 

omfatter: 

a) Utdanning i kristendomskunnskap med minimum 80 studiepoeng 

b) Utdanning i relevant pedagogikk/formidlingsfag med minimum 30 studiepoeng 

c) Utdanning i praktisk-kirkelige fag med hovedvekt på kateketiske emner og med 

veiledet praksis på til sammen minimum 60 studiepoeng.» 

Denne utdanningen kan søkes innpasset i relevante masterutdanninger tatt ved andre 

institusjoner, se under.  

 

2. Målgruppe og opptakskrav 
 

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 at søkere/studenter 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 høyere utdanning.  

 

Opptakskrav er bachelor eller tilsvarende kompetanse med minst 30 studiepoeng 

pedagogikk og minst 30 studiepoeng kristendom/KRLE-emner som er relevante for kirkelig 

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED:  

Studieprogramkode:  

Antall studiepoeng: 60 

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium: Ikke 

gradsgivende studium  

Undervisningsspråk: norsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 

% studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 375 timer/10uker 

Fastsatt studietid: 2 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Tromsø  
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undervisning i fagkretsen. Studenter som ikke har avlagt grad kan tas opp etter 

realkompetansekriterier.  

 

Studiet retter seg mot alle som vil utdanne seg til å bli kateketer i Den norske kirke. Studiet 

har to målgrupper: 

 

 Personer som har utdanning som er relevant i henhold til forskrift om tilsetting og 

kvalifikasjonskrav for kateketer, som regel relevant lærer- eller 

barnehagelærerutdanning, og som ønsker å ta en mastergrad som kvalifiserer til 

kateket i Den norske kirke. 

 

 Personer som har bachelor- eller masterutdanning som de gjennom tilleggsemner 

ønsker å videreutvikle til kateketutdanning, for eksempel menighetspedagoger i 

kirkelig stilling. 

 

3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. 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: 

 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 har avansert kunnskap om Den norske kirkes virksomhet. 

 har spesialisert innsikt i undervisningstjenesten i Den norske kirke 
 har særlig kunnskap om kirkelig undervisning i en nordnorsk, samisk og kvensk 

kontekst  
 
Ferdigheter:  

Kandidaten:  

 kan analysere og forholde seg kritisk til pedagogisk og religionspedagogisk 

fagkunnskap og fagplaner 

 kan anvende pedagogiske og religionspedagogiske teorier og metoder og arbeide 

selvstendig med utforming av plandokumenter og arbeidsformer 

 kan analysere religiøse og andre lokale og regionale forutsetninger for kateketisk 

virksomhet 

 

Generell kompetanse:  

Kandidaten 

 kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å utvikle nye arbeidsformer og til å 

gjennomføre selvstendige prosjekter innen kirkelig barne- og ungdomsarbeid 

 kan kommunisere om pedagogiske problemstillinger, analyser og konklusjoner både 

med foreldre, kollegaer, og med andre aktører med ansvar for barn og unge 

 Kan bidra til nytenkning innenfor trosopplæring og kirkelig arbeid.  
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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 10 studiepoeng har forventet studieinnsats tilsvarende 270 
timer.    

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 knyttet til arbeidskrav og mappesamtale/eksamen.   

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 forutsettes 
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 kirkelig utdanning som er relevant også 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, rettighetsspørsmål og framveksten av et eget 

kirkeliv. 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.  

Arbeidet med kontekstuell teologi er inspirert av og har klare forbindelseslinjer til 

latinamerikanske og afrikanske teologier. Studiet har et internasjonalt fagperspektiv på 

temaet kontekstualitet, som gjenspeiles i internasjonal pensumlitteratur.  

I samlingsuken som har tema knyttet til ledelse i kirke og samfunn samt internasjonal 

diakoni, blir internasjonale tema drøftet, som flyktningspørsmål, interreligiøs dialog, 

klimaspørsmål og fattigdomsspørsmål. Kirkens Nødhjelp og KUN samarbeider jevnlig om et 

dagsseminar. KUN har også jevnlig besøk av internasjonale gjester.  

En relativt stor andel av KUN studentene kommer fra andre land. Erfaringer fra deres 

kulturelle bakgrunn forsøkes integrert i undervisningen. Den internasjonalt sammensatte 

studentgruppen er en faglig og sosial ressurs for studenter og ansatte.  
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Undervisningen foregår på norsk, men det legges til rette for besvarelser i læringsplattformen 

på nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.  

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

menighetspraksis.   

Lærermobilitet, pensum og praksismuligheter studentene gir internasjonale perspektiv på 

nasjonale og regionale utfordringer knyttet til læring i kirke og samfunn.   

 

 

6. Praksisstudier 
 

Som praksisstudium har praktisk-kirkelig kateketikkutdanning høy fokus på 

profesjonsdannelse og profesjonsidentitet. Å forberede studenter på sin profesjonelle 

identitet som ledere av kirkelige undervisning skjer blant annet gjennom veiledet praksis i 

menigheter og med erfarne kateketer som KUN velger ut.  

Veiledet praksis inngår i følgende emner: 

 Menighetspraksis og gudstjeneste 10 studiepoeng  

 Trosopplæringspraksis og sjelesorg 10 studiepoeng 

 Pedagogisk praksis, profesjonalitet og spiritualitet, 10 studiepoeng 

 

Praksis innebærer en samarbeidsrelasjon til en stedlig, kompetent kirkelig stab og en 

veileder som tilrettelegger praksis. En student i praksisstudier får kjennskap til andres 

personlige forhold og har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven. VID utarbeider en 

taushetserklæring som skal underskrives av studentene. 

Studenter som tar sikte på tjeneste som kateket i Den norske kirke etter endt utdanning, bør i 

studietiden delta i Bispemøtets ordning Veien til vigslet tjeneste (VTVT). Det anbefales at slik 

tilknytning opprettes så tidlig som mulig ( https://kyrkja.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-

kirken/bispemotet/vtvt. 

 

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.   

 

 

 

 

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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8. Studiets oppbygning 
 

Studiet består av seks 10-poengsemner.  

 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V 

PK-KAT4020 Kirke i pedagogisk perspektiv 10 Høst O 

PK-KAT4021 Menighetspraksis og 

gudstjeneste 

10 Høst O 

PK-KAT4022 Trosopplæringspraksis og 

sjelesorg 

10 Vår O 

PK-KAT4023 Menighet, tverrfaglighet og 

samarbeid 

10 Høst O 

PK-KAT4024 Kirkelig undervisning og 

lederskap 

10 Vår O 

PK-KAT4025 Pedagogisk praksis, 

profesjonalitet og spiritualitet 

10 Vår O 

 

 

9. Videre studier: 
 

Denne utdanningen kan søkes innpasset i relevante masterutdanninger tatt ved andre 

institusjoner. KUN har følgende avtaler om innpasning:  

 60 studiepoeng praktisk-kirkelig kateketikkutdanning fra KUN kan søkes innpasset i 

Master i tilpasset opplæring -  KRLE- kateketvarianten ved NORD Universitet.  

 De tre siste emner i praktisk-kirkelig kateketikkutdanning ved KUN (30 studiepoeng.) 

kan søkes innpasset i Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning ved MF 

vitenskapelige høyskole, deltid tredje og fjerde semester. 
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Emnebeskrivelser 
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Kirke i pedagogisk perspektiv 

Church in a pedagogical perspective 

Innhold 

Emnet analyserer kirke, menighet, og 

menighetsarbeid i et lærings- og 

trosopplæringsperspektiv og dens særtrekk 

sammenlignet med annen pedagogisk virksomhet. 

Gudstjenesteliv, diakoni, kirkeordning, arbeid med 

frivillige, religion i hjemmet drøftes under pedagogisk 

synsvinkel. Viktige prinsipper for tverrfaglig 

samarbeid blir introdusert. Emnet tar utgangspunkt i 

nord-norsk kirkeliv og inkluderer samiske og kvenske 

perspektiver. 

Hovedtemaer: 

 Strukturer, reformer og planer i Den norske 

kirke 

 Råd og utvalg sentralt og lokalt i Den norske 

kirke 

 Tro og livssyn i Nord-Norge og Sapmi og 

læringens rolle i den 

 Forholdet mellom kirke, menighet, lokalkultur 

og lokalsamfunn  

 Diakonalt kirkelig arbeid i lokal sammenheng 

og dens betydning og utfordringer for 

trosopplæring 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

 har avansert kunnskap om ledelse og strukturen i Den norske kirke 

 har inngående kunnskap om trosopplæringens historie i Den norske kirke og aktuelle 

relevante planer og reformer. 

 har inngående kunnskap om sentrale problemstillinger og teorier knyttet til forholdet 

mellom kirke og samfunn, kirke, kunst og kultur, og trosopplæringens plass i dette 

 har avansert kunnskap om viktige særtrekk i kirken og troens plass i en nordnorsk og 

samisk kontekst 

 

 

Emnekode: PK-KAT4020 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø  

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: samme som 
opptakskrav 
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Ferdigheter: 

Studenten    

 kan kritisk analysere kirkelig virksomhet med utgangspunkt i pedagogisk og didaktisk 

teori  

 kan bruke relevante pedagogiske metoder og teorier i en kirkelig sammenheng 

 kan faglig begrunne og utvikle trosopplæringstiltak med lokal forankring 

 kan drøfte pedagogiske perspektiver i en tverrfaglig (pastoral, diakonal, musikalsk, 

liturgisk) teoretisk forankring 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 kan analysere læringstiltak spesielt og kirkelige tiltak generelt og skille mellom 

pedagogiske og andre faglige perspektiver   

 kan kritisk drøfte den faglige begrunnelsen for liturgiske, pastorale og diakonale 

oppgaver som berører trosopplæring 

 kan integrere kunnskap fra religionspedagogisk og annen praktisk-teologisk forskning 

i eget arbeid 

 kan anvende pedagogisk teori i utviklingen av nye arbeidsformer i kirke- og 

menighetsliv 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger 

 Seminarer/individuelle fremlegg 

 Praktiske øvelser/praktisk gruppearbeid 

 Selvstudium 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk frammøte på campus (minimum 80 %) 

 Aktiv deltakelse i øvelser/gruppearbeid/seminarer 

 Litteraturkommentar med hverandrevurdering (1000 ord +/- 10%) 

 Tematisk liturgi (2000 ord +/- 10%) 

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen (2500 ord +/- 10%) 7 dager Bestått/ikke bestått 

 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
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Annet 

Pensum 

Browning, Don (1999) «Toward a Fundamental and Strategic Practical Theology». I: 

Practical Theology – international perspectives. Schweitzer, Friedrich, van der Ven, 

Johannes (red.) (Erfahrung und Theologie; Bd.34). Frankfurt am Main; Berlin; Bern; 

New York; Paris; Wien: Lang. s. 53-74.      21s  

Gunnes, Gyrid (2008). Liturgi i lys av korset s 57-68 i: Lægdene, Stig (red): Praktisk kirkelig 

årbok 2008. Praktisk kirkelig teologi- nedenfra. Hasvik. 2008. Brøytebil forlag.       11s 

Fretheim, Kjetil (2014). Ansatte og frivillige. Endringer i Den norske kirke. Oslo: IKO:                                      

s. 23-56, 121-131           43s 

Johannessen, Kai Ingolf (2009). “Diakontjenestens plassering i kirken”. I: Johannessen, Kai 

Ingolf, Kari Jordheim og Kari Karsrud Korslien (red.). Diakoni en kritisk lesebok, 

Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.       14s 

Lægdene, Stig (2008). ”Praktisk kirkelig teologi – nedenfra” s7-20 i: Lægdene, Stig (red): 

Praktisk kirkelig årbok 2008. Praktisk kirkelig teologi- nedenfra. Hasvik. 2008. Brøytebil 

forlag.                                            14s  

Lathrop. Gordon (1998). Holy Things. A Liturgical Theology. Minneapolis: Augsburg Fortress. 

S.15-83           68s 

Meistad, Tore (1999) “Kristendommens historie i Nord-Norge gjennom tusen år”. s 23-62 i 

Den kircke har noget at sige. Dåp og kristning i 1000 år. Festskrift for kirken i 

Hålogaland 999-1999. Alta.                                               39s 

Meløe, Kristin Stang, Mjøs, Ole Danbolt og Norderval, Øyvind (2002) «Kirkelig utdanning i 

nord» I Et hellig land for Gud. Hålogaland bispedømme 200 år, red. Svein Malmbekk, 

Sigmund Nesset, Øyvind Norderval og Kjell Riise, Tromsø: Ravnetrykk Tromsø. 

14s 

Sirris, Stephen (2008). Liturgisk samspill – kirkemusikk og teologi i praktisk-kirkelig utfoldelse 

s177-190 i: Lægdene, Stig (red): Praktisk kirkelig årbok 2008. Praktisk kirkelig teologi- 

nedenfra. Hasvik. Brøytebil forlag.                  13s 

Stifoss-Hanssen, Hans (2009) “Når verden raser sammen. Diakoniens identitet, ritualer som 

diakoni, og diakonens yrkesrolle”. I: Johannessen, Kai Ingolf, Kari Jordheim og Kari 

Karsrud Korslien (red.). Diakoni en kritisk lesebok, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

            11s    

Thomassen, Merete (2008). Liturgi nedenfra: Om Kirkens ressurssenters liturgiske praksis. S 

41-56 i  Lægdene, Stig (red): Praktisk kirkelig årbok 2008. Praktisk kirkelig teologi- 

nedenfra. Hasvik. Brøytebil forlag ((Nedlastbar fra KUNs hjemmeside).                  15s 

Ulstein, Jan Ove (2004): Ungdom i Rørsle 1. Aktører og arbeidsformer. Faglege perspektiv 

og utfordringer. Trondheim: Tapir.                249s 

 

Nettressurser:  

Dean, Kenda Creasy (2011). The New Rethoric of Youth Ministry. I: Root, Andrew, Dean, 

Kenda Creasy: The theological turn in youth ministry. Downers Grove, III: IVP 

Books.(ebook)          5s 
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Gud gir – vi deler (2010). Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet, Den 

norske kirke.           62s

 https://kirken.no/globalassets/fellesrad/trondheim/menigheter/byasen/barnearbeid--

trosopplaring/trosopplaringsplanen-gud-gir-vi-deler.pdf     

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

7-30. http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=69093. 

Kirkerådet. Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kirke 2015-2023.  

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/planer-                                          

 visjonsdokument-og-strategier/plan_likestilling_2015_bm_web.pdf;                                             

Kirkerådet. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner, kantorer og kateketer.                                                                                                

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/;   

Kirkerådet. Tjenesteordning for menighetsprester. Tilgjengelig på 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-04-11-1814 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kirken.no/globalassets/fellesrad/trondheim/menigheter/byasen/barnearbeid--trosopplaring/trosopplaringsplanen-gud-gir-vi-deler.pdf
https://kirken.no/globalassets/fellesrad/trondheim/menigheter/byasen/barnearbeid--trosopplaring/trosopplaringsplanen-gud-gir-vi-deler.pdf
http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=69093
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/planer-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09visjonsdokument-og-strategier/plan_likestilling_2015_bm_web.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/planer-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09visjonsdokument-og-strategier/plan_likestilling_2015_bm_web.pdf
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-04-11-1814
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Menighetspraksis og gudstjeneste 

Internship in parish and worship services 

Innhold 

Emnet gir en grunnleggende innføring i gudstjeneste og 

liturgi med spesiell fokus på nord-norsk og samisk kirkeliv 

og kirkeårets betydning. Gjennom øvelser og 

evalueringer i tverrfaglige grupper oppøves kompetanse 

til å bidra i planlegging, gjennomføring og evaluering av 

gudstjenester, prekener og andakter som en del av 

trosopplæring. Studentene skal arbeide med samisk 

kirkeliv og,flerspråklighet. Menighetspraksis skal bidra til 

å utvikle personlig og faglig identitet med tanke på kirkelig 

tjeneste. Studenten har en samarbeidsrelasjon til stab og 

stedlig veileder som har ansvar for å tilrettelegge praksis. 

Menighetspraksis er basert på deltakende observasjon 

som gradvis blir mer utøvende.  

Hovedtemaer: 

 Gudstjenester og liturgier i trosopplæringen 

 Religiøs læring i trosopplæring 

 Forkynnelse og læring 

 Nord-norsk kirkeliv og kontekst 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

 har spesialisert kunnskap om gudstjeneste og 

liturgi 

 har avansert innsikt i prosesser, verktøy og metoder innenfor liturgikk og homiletikk 

som brukes i en trosopplæringssammenheng 

 har inngående kunnskap om Allameassu (Nordsamisk høymesseliturgi) og andre 

samiske og kvenske liturgier 

 har omfattende kunnskap om arbeidsformer, problemstillinger og teorier innen kirkelig 

undervisning 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

 kan utvikle og teoretisk begrunne liturgiske arbeidsformer i trosopplæring 

 kan planlegge, gjennomføre og evaluere gudstjenester som naturlig faller innenfor 

kateketens arbeidsfelt 

Emnekode: PK-KAT4021 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Velg et 
element. 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 113 timer/ 3 uker 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
6 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
121 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: samme som 
opptakskrav 
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 kan faglig begrunne, lede og kritisk evaluere tiltak innenfor trosopplæring 

 kan kritisk analysere menighetens rolle i en lokal kontekst 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 kan bidra teoretisk begrunnet til samarbeid mellom menighet og stab i en 

lokalmenighet 

 kan samarbeide med prest og øvrige ansatte i menigheten 

 kan drøfte sammenhengen mellom menighetsarbeid og kontekstuelle former for 

trosliv i lys av relevante praktisk-teologiske teorier. 

 kan kritisk drøfte kateketens rolle i lys av religionspedagogiske og andre praktisk-

teologiske teorier 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger 

 Seminarer/individuelle fremlegg 

 Praktiske øvelser/praktisk gruppearbeid 

 Selvstudium 

 Praksis i menighet 

 Veiledningssamtaler med praksisveileder 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk frammøte undervisning og studentstyrt arbeid på campus (minimum 

80%) 

 Obligatorisk frammøte i praksisstudier (minimum 90%) 

 Ett obligatorisk individuelt muntlig fremlegg på campus 

 Aktiv deltakelse i øvelser/gruppearbeid/seminarer 

 

 Praksislogg (innlevering på læringsplattformen etter hver praksisuke) 

 Didaktisk skisse for trosopplæringsopplegg med faglig innledning (1000 ord +/-10%) 

 Case fra praksis, tilbakemeldinger fra medstudenter på læringsplattformen, endelig 

innlevering med faglig begrunnet refleksjon (1000-1500 ord +/-10%))  

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen. 

 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Muntlig eksamen 30 minutter Bestått/ikke bestått 

Praksis 3 uker/113 timer Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
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Annet 

Pensum 

Cameron, Helen, Richter, Philip, Davies, Douglas og Ward, Frances (red.) (2005). Studying 

Local Churches: A Handbook. London: SCM Press. S. 43-233.    190s 

Eide, Sindre (2013). Handling og bønn må bli ett. Sammenhengen mellom liturgi og diakoni i   

gudstjenestelivet i kirkelyden. Stavanger: Eide forlag.    71s 

Holter, Stig Wernø (2008). Kom, tilbe med fryd: Innføring i liturgikk og hymnologi. Oslo: 
Solum Forlag (2. utg.), s. 243-258, 275-314      57s  

Høeg, Ida Marie, Krupka, Bernd (2015). Youth and Church Services. 170-181 in: Schweitzer, 
Friedrich, Kati Niemelä,Thomas Schlag, Henrik Simojoki (red.): Youth, Religion and 
Confirmation Work in Europe. The second study. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus.
            11s  

Johnsen, Tore (2007). «Teologi fra livets sirkel: økoteologiske refleksjoner med 

utgangspunkt i samisk joikepoesi og indiansk filosofi» i: Bård Mæland og Tom Sverre 

Tomren (red.). Økoteologi.Trondheim : Tapir akademisk forlag, s. 211- 227. 16s 

Krupka, Bernd (2019). Til ungdommens frelse? Nye sanger og gamle salmer i 
konfirmasjonstiden.  In: Strauman, Ragnhild, Bernd Krupka: Salmer og sanger i 
trosopplæringen.Oslo: Iko-forlag. Prismet bok. i trykk.       15s                                                                                                                                                                        

Lægdene, Stig (2009). «Samfunnet i gudstjenesten» i: Lægdene, Stig: Samfunnet i 

gudstjenesten. Praktisk kirkelig årbok 2009. Tromsø: Kirkelig utdanningssenter i nord.                                

https://uit.no/Content/310099/%C3%85rboka%20i%20PDF-fil.pdf , s. 9-23. 14s 

Modeus, Martin (2005). Mänsklig gudstjenst. Om gudstjänsten som relation och rit. 

Stockholm: Verbum, s. 57-72, 173-207.       118s 

Strauman, Ragnhild (2019). «Det e’ vårres lyda, vårres språk»- den samiske salmesangen 

som ressurs. In: Strauman, Ragnhild, Bernd Krupka: Salmer og sanger i 

trosopplæringen.Oslo: Iko-forlag. Prismet bok I trykk.         8s 

Nettressurser: 

Austnaberg, Hans (2009). «Om betydningsfull forkynnelse og endringserfaringer», I 

Grensesprengende. Om forkynnelse for ungdom, red. Hans Austnaberg og Bård 

Mæland, Trondheim: Tapir akademisk forlag. Tilgjengelig på 

http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9284.     22s 

Root, Andrew (2011). Reflecting on Method. Youth Ministry as Practical Theology. I Root, 

Andrew, Dean, Kenda Creasy: The theological turn in youth ministry. Downers Grove, 

III: IVP Books.(ebook)         10s 

 

 

 

https://uit.no/Content/310099/%C3%85rboka%20i%20PDF-fil.pdf
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9284
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Trosopplæringspraksis og sjelesorg 

Christian education internship and pastoral 

care 

Innhold 

Emnet tar utgangspunkt i sammenhengen mellom sosial, 

identitets- og troslæring. Med utgangspunkt i samiske, 

nordnorske og kvenske miljøer gis det en innføring i 

identitetslæring i marginale kontekster og trosopplæringens 

utfordringer og muligheter i dette. Det gis en innføring i 

barndommens og ungdomstidens sjelesørgeriske 

grunntema. Det øves på forberedelse og gjennomføring av 

spirituelle praksiser knyttet til barne- og ungdomsspiritualitet. 

Praksisperioden i emnet er vanligvis i samme menighet som i 

emnet PK-KAT 4021 og har fokus på trosopplæring og 

konfirmantarbeid. 

Hovedtemaer: 

 Dåp, konfirmasjon og livslang trosopplæring 

 Forholdet mellom kirke og skole 

 Selv- og medbestemmelse blant deltakere, frivillige 

og unge ledere i trosopplæring 

 Identitet, minoritet og marginalisering 

 Sjelesorg og livskriser i barne- og ungdomsalderen  

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, 

inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

 har inngående kunnskap om teorier om sosial-, identitets- og religiøs læring og deres 

betydning for trosopplæring. 

 har spesialisert kunnskap om utviklingspykologiske perspektiver på kirkelig barne- og 

ungdomsarbeid. 

 har inngående kunnskap om regelverk og mål for barns og unges medbestemmelse. 

 

 

 

Emnekode: PK-KAT4022 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: Ikke aktuelt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Velg et 
element. 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 75 timer/ 2 uker 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
4 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
161 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
280 timer 

Progresjonskrav: Bestått emne PK-
KAT 4020 og emne PK-KAT 4021 
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Ferdigheter: 

Studenten 

 kan planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak og konfirmantarbeid med 

integrerte mål og metoder for sosial læring, identitetslæring og troslæring  

 kan reflektere over og integrere barnekulturelle og ungdomskulturelle uttrykk i 

trosopplæringsarbeid  

 kan analysere egen og andres utøvelse i tverrfaglig samarbeid, og gi og ta imot 

veiledning 

 kan ivareta barn og ungdom i sårbare livssituasjoner   

 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 behersker teorier om sosiale behov, identitetsbehov og troslæring for barn, ungdom 

og voksne 

 kan analysere etiske problemstillinger knyttet til møte med barn og voksne i ulike 

livsfaser og sårbare livssituasjoner. 

 kan synliggjøre og forsvare barns og ungdoms behov i en stabs- og 

menighetssammenheng. 

 kan samarbeide med ansatte og frivillige i menigheten. 

 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger 

 Seminar 

 Gruppearbeid på campus og it-basert  

 Praktiske øvelser  

 Praksis i menighet 

 Selvstudium 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk frammøte i undervisning og studentstyrt arbeid på campus (minimum 

80%) 

 Aktiv deltakelse i hverandrevurdering 

 Obligatorisk frammøte i praksisstudier (minimum 90%) 

 Praksislogg (innlevering på læringsplattformen etter hver praksisuke) 

 Aktiv deltakelse i øvelser/gruppearbeid/seminarer 

 Case fra praksis, tilbakemeldinger fra medstudenter på læringsplattformen, endelig 

innlevering med faglig begrunnet refleksjon (2000 ord +/-10%) 

 Didaktisk skisse for konfirmantopplegg, maks tre timers varighet (1000 ord +/-10%). 

Kort refleksjonsnotat i etterkant av gjennomført undervisning (500 ord +/-10%) 

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen. 
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Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Muntlig eksamen 30 minutter Bestått/ikke bestått 

Praksis 2 uker /75 timer Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Annet 

Pensum 

 

Afdal, Geir (2013). Religion som bevegelse. Læring, kunnskap opg mediering. Oslo: 

Universitetsforlaget. S.167-204.        37s 

Akerø, Hans Arne (2002). «Det beste er vannet!» 7 bekreftelser på dåp og dåpssamtale. 

S.195-211 i: Andersen, Rolf Simeon og Akerø, Hans Arne (red.): Himmelgaven. 

Kirkens møte med mennesker ved dåp. Den norske kirkes presteforening. 

(Presteforeningens studiebibliotek Nr. 47)      17s 

Austad, A. (2017). Nyere sorgforståelse og ulike sorgmodeller. Omsorg: Nordisk tidsskrift for 

palliativ medisin, 34 (1), s. 5-10.           5s  

Gunleiksrud, Kristin (2002). «Ønskeliste for dåpssamtalen» I: Himmelgaven. Kirkens møte 

med mennesker ved dåp, Presteforeningens studiebibliotek Nr. 47.   10s 

Høeg, Ida Marie. (2009) «Konfirmasjonstiden har vært bra – jeg har fått litt mer kunnskap og 

hattdet fint sammen med konfirmantene» I Samfunnet i gudstjenesten. Praktisk 

kirkelig årbok 2009. red. Stig Lægdene, Hasvik: Brøytebil, (Nedlastbar fra KUNs 

hjemmeside)          15s 

Johnsen, Tore. (2012). «Klimaendringer og behovet for et økologisk teologisk paradigme sett 

i et urfolksperspektiv» I Tro til handling. Sammen for en rettferdig verden, red. Atle 

Sommerfeldt, Oslo: Verbum.         15s 

Johnsen, Tore. (2013). «Menneskers arbeid eller Guds gave? En teologisk drøfting av 

forsoning med        henblikk på forsoningsprosesser i Sápmi» I Erkjenne fortid – forme 

framtid. Innspill til kirkelig forsoningsarbeid i Sápmi, red. Tore Johnsen og Line M. 

Skum. Stamsund: Orkana.         20s 

Johannessen, Kai Ingolf, Jordheim, Kari og Korslien, Kari Karsrud, (red). (2009). Diakoni en                                                       

kritisk lesebok. Trondheim: Tapir akademisk forlag 7-86, 103-139.    115s 

Krupka, Bernd. (2012). Tro som sosialt eksperiment. Sosial læring i kirkelig ungdomsarbeid. 

S.219-232 in: Prismet 4 – 2012       

    13s 

Krupka, Bernd (2018). Med rom for flere stemmer? En kritisk analyse av tre nye læreverk for 

konfirmantundervisning I Den norske kirke. S. 5-25 i: Prismet 01/2018     20s 

Leer- Salvesen, K. og Andreassen, P.M. (2017) Taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt for 

sjelesørgere i Den norske kirke. Tidsskrift for sjelesorg 3-4 2017, s. 166-180.       14s 

Myrvoll, Marit (2010). “Bare gudsordet duger. Om kontinuitet og brudd i samisk 

virkelighetsforståelse”, Universitetet i Tromsø, s. 159-190.                 31s 
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Pettersson, Per. (2009). «Konfirmasjonstidens betydelse för den livslånga kirkerelationen – 

ett religionssociologisk perspektiv» I Samfunnet i gudstjenesten. Praktisk kirkelig årbok  

red. Stig Lægdene, Hasvik: Brøytebil 2009 (Nedlastbar fra KUNs hjemmeside).       8s 

Raundalen, Magne, Schultz, Jon-Håkon. (2006). Krisepedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget. 
 S. 13-162, 194-216                    171s 
 

Senter, Mark H. III (red.). (2001). Four Views of Youth Ministry and the Church: Inclusive 

congregational, preparatory, missional, strategic. Grand Rapids: Zondervan. S.ix-xix, 1-

38.          47s 

Sirris, Stephen (2015). «Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert 

modell for kirkelig frivillighetsledelse.» Scandinavian Journal for Leadership & 

Theology, 2: 1-21. http://sjlt-journal.com/wp-content/uploads/2015/11/Artikkel-7-SJLT-

2015-S-Sirris-c.pdf.                    20s 

Nettressurser:  

Bae, Berit, Brit Johanne Eide, Nina Winger, Aud Eli Kristoffersen: TEMAHEFTE om barns 

medvirkning. Utgitt av Kunnskapsdepartementet: 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/30046

3-temahefte_om_barns_medvirkning.pdf      80s 

Kirkerådet. (2007). Plan for diakoni. Oslo: Kirkerådet. Tilgjengelig på  

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=18778       36s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sjlt-journal.com/wp-content/uploads/2015/11/Artikkel-7-SJLT-2015-S-Sirris-c.pdf
http://sjlt-journal.com/wp-content/uploads/2015/11/Artikkel-7-SJLT-2015-S-Sirris-c.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300463-temahefte_om_barns_medvirkning.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300463-temahefte_om_barns_medvirkning.pdf
http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=18778
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Menighet, tverrfaglighet og samarbeid 

Parish and community relational social work 

Innhold 

Emnet fokuserer på kateketens ansvarsfelt i en lokal, 

samfunnsmessig og global kontekst. Trosopplæring 

blir tematisert som en tjeneste i tverrfaglig samspill 

med andre tjenester, som en del av barne- og 

ungdomstilbudet i lokalsamfunnet, i samspill med 

skole og SFO, ikke-formell utdanningssektor og 

støttefunksjoner knyttet til barne- og ungdomsarbeid. 

Særlig vekt legges på sammenhengen mellom 

nordnorsk og samisk kontekst og utformingen av 

trosopplæring.  

 

Hovedtemaer: 

 Trosopplæring som dimensjon i all kirkelig 

virksomhet 

 Regelverk for samarbeid mellom skole og 

kirke 

 Ikke-formell og nonformell utdanningssektor 

og dens betydning for samfunnet 

 Religiøs læring og dens betydning for 

samfunnet 

 Internasjonal diakoni i trosopplæringen 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

 har inngående kunnskap om prinsipper, retningslinjer og forskrifter for samarbeid 

mellom kirke og utdanningssektor 

 har spesialisert kunnskap om mandat og ansvarsfelt til andre aktører innen non-

formell utdanning 

 har omfattende kunnskap om offentlige støttefunksjoner innen barne- og 

ungdomssektoren og deres mandat 

 

 

 

 

Emnekode: PK-KAT4023 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: Ikke fastsatt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø Velg 
et element. 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: x timer/uker 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Bestått emnene 
PK-KAT 4020, 4021, 4022 
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Ferdigheter: 

Studenten 

 kan samarbeide selvstendig og kritisk med frivillige organisasjoner, skolen og andre 

institusjoner innen barne- og ungdomssektoren 

 kan ivareta barn og ungdom med minoritetsbakgrunn, særlig samisk, kvensk eller 

norsk-finsk bakgrunn 

 kan ivareta og analysere interesser og rettigheter til barn og unge som ikke hører inn 

under Den norske kirke 

 kan teoretisk drøfte religiøs læring og dens plass i formell, og ikke-formell 

utdanningssektor 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 kan analysere læringsdimensjonen i all kirkelig arbeid 

 forstår kirkens ansvar for trosopplæring i det livssynsåpne samfunn 

 kan analysere og utforme trosopplæringstiltak i lys at teoretiske perspektiver fra 

internasjonal diakoni 
 kan drøfte og utforme samarbeid over livssyns- og religionsgrenser i et 

religionspedagogisk perspektiv 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Forelesninger, seminar og egenstudium 

 Praktiske øvelser  

 Gruppearbeid, på campus og it-basert,  

 Prosjektarbeid med skriftlig dokumentasjon 

  

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk fremmøte i undervisning og studentstyrt arbeid på campus (minimum 

80%) 

 Liste over bidrag til studentstyrt arbeid på campus i emnet med tilbakemeldinger 

(1000 ord +/-10%) 

 Aktiv deltakelse i øvelser/gruppearbeid/seminarer 

 

 Refleksjonsnotat over samarbeidserfaringer i studentstyrt arbeid på campus (500 ord 

+/-10%)) 

 Faglig essay som reflekterer teoretiske perspektiv i pensum (3000 ord +/-10%) 

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Muntlig eksamen 30 minutter Bestått/ikke bestått 
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Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

 

Annet 

Ufyllende informasjon om bidrag til studentstyrt arbeid (prosjekt, øvelser og gruppearbeid): 

Studenter forbereder fire bidrag til studentstyrt arbeid på campus. Noen bidrag er 

obligatoriske, andre valgfrie. Bidragene listes opp og gis tilbakemeldinger på av 

medstudenter 

 

Pensum 

Afdal, Geir, Haakedal, Elisabeth, Leganger-Krogstad, Heid (2. oppl. 2001). Tro, livstolkning 

og tradisjon. Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk. Universitetsforlaget. S.40-72

            32s 

Eidmahar, Geir Levi (2019). Innenfra eller utenfra, faglig eller personlig? Perspektiver i 

religions- og livssynsundervisningen belyst ut fra internasjonal debatt. Prismet 1, s.27-

46.            19s 

Engedal, Leif Gunnar. (2004). “Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse”, Tidsskrift for 

sjelesorg nr 2/2004: 84-95.         

  11s 

Haugen, M. S og Villa, M. (red.) (2016). «Lokalsamfunn i perspektiv» i: Villa, M. og Haugen, 

M. S. (red.). Lokalsamfunn. Oslo: Cappelen Damm AS, s. 17-31.   14s 

Hougsnes, Marit Halvorsen (2012). "Med kirken som ledelseskontekst", Tidsskrift for praktisk 

teologi 2.           13s 

Hovdelien, O (2017). Religionsforståelsen i ny rammeplan for barnehagen. Prismet 3, 289-

303           13s 

Jørgensen, Ove Virik (2002) ”Jus i konfliktsaker”. I: Konflikter i kirken. Grimstad, Frank (red). 

KA perspektiv nr 02/2002. s 124 – 149.      25s 

Kvamme. Ole Andreas (2012). Eleven i skolens formålsparagraf.  Prismet 2-3, 91-104.  13s 

Leer-Salvesen, B. (2011). Levende håp: en praktisk-teologisk analyse av 51 presters 

forkynnelse ved gravferd. Kristiansand, University of Agder. 309-329. Finnes på 

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/139699)      21s 

Rustad, H. og Vatn, G.Å. (2009). “Tverrfaglighetens flerstemmige klangbunn. Et 

språkvitenskapelig perspektiv på tverrfaglighet og samhandling” i: Fyhn, H. (red.): 

Kreativ tverrfaglighet. Teori og praksis. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, s. 17- 35. 

            18s 

Schmidt, Ulla (2010). “Norge: et religiøst pluralistisk samfunn?” i: Botvar, P.K./Schmidt, U.: 

Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. Oslo: 

Universitetsforlaget, s. 25-43.                18s 

Stifoss- Hansen, Hans (2007). “Ritualenes psykologiske og helbredende funksjon.” I Møtet 

med den andre, red. Marit Bunkholt. Oslo: Det praktisk teologiske seminar, 2007, 45-58  

                       12s 

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/139699


  

23 
 

Straarup, Jørgen (2012). «Don’t deal with the symptoms, cure the disease”, the doctor said – 

How, during the 20th century, the Church of Sweden has worked wil internal quality 

assurance instead of renewal of its membership. I: Church Work and Management in 

Change, red. Kati Niemelä. Church Research Institute, Finland. Publication 61 14s 

Stålsett, Sturla J (red). (2008). Religion in a globalised age. Transfers & Transformations. 

Integration & Resistance. Oslo: Novus Press.                                     193s 

Ulstein, Jan Ove. (2004) Ungdom i Rørsle 2. Faglege perspektiv og utfordringer. Trondheim: 

Tapir. S. 173-308         173s 

 

Nettressurser:  

 

Bufdir om fritidsaktiviteter og rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne: 

https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Rettighetene_til_personer_med_utviklingshem

ming/Fritid/          20s 

 

Utdanningsdirektoratet om skolegudstjenester: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-

og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/     1s 

Bispemøtet om diakonitjenesten (og de andre vigslede tjenester i Den norske 

kirke).https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-

kirken/kirkeradet/2014/september/kr_32_1_14_bispemotet_diakonitjenesten_bm_03_2

010.pdf           7s 

Deltakelse og tro (om deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne) 

http://www.deltakelse.no/?pid=36       10s  

Det livssynsåpne samfunn. En helhetlig tros- og livssynspolitikk. NOU 2013:1. 17-25, 95-192. 

Tilgjengelig på  

https://www.regjeringen.no/contentassets/eecd71cd8f2a4d8aabdf5a7742e96b4d/no/pd

fs/nou201320130001000dddpdfs.pdf;              97s 

LWF (2009). Diakonia in Context - Transformation, Reconciliation, Empowerment, The 

Lutheran World Federation (LWF) Department for Mission and Development.    

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DMD-Diakonia-EN-low.pdf s. 8-92. 

             84s 

(finnes også i norsk versjon: Nordstokke, Kjell (red.): Diakoni i kontekst: Forvandling, 

forsoning,  myndiggjøring. Geneva: LWF. Norsk utgave 2010 med tillatelse fra LVF ). 

 

 

 

 

 

https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Rettighetene_til_personer_med_utviklingshemming/Fritid/
https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Rettighetene_til_personer_med_utviklingshemming/Fritid/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2014/september/kr_32_1_14_bispemotet_diakonitjenesten_bm_03_2010.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2014/september/kr_32_1_14_bispemotet_diakonitjenesten_bm_03_2010.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2014/september/kr_32_1_14_bispemotet_diakonitjenesten_bm_03_2010.pdf
http://www.deltakelse.no/?pid=36
https://www.regjeringen.no/contentassets/eecd71cd8f2a4d8aabdf5a7742e96b4d/no/pdfs/nou201320130001000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/eecd71cd8f2a4d8aabdf5a7742e96b4d/no/pdfs/nou201320130001000dddpdfs.pdf
https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DMD-Diakonia-EN-low.pdf%20s.%208-92
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Kirkelig undervisning og lederskap 

Christian teaching and leadership 

Innhold 

Emnet fokuserer på og drøfter tre sider ved 

kateketens ledelse av menighetens 

undervisningstjenesten: avansert og selvstendig 

arbeid med bibelske tekster for undervisning og 

forkynnelse; forståelse av sammenhengen mellom 

lederansvar, læreansvar og yrkesidentitet for 

kateketer, og yrkesetiske problemstillinger ved bruk 

av religiøse praksiser i undervisningssammenheng.  

 

Hovedtemaer: 

 Former for vitenskapsbasert arbeid med 

bibelske tekster 

 Rolleforståelse og rolleforventning for 

kateketer 

 Ledelse i pedagogisk sammenheng 

 Bruk av ritualer i liturgisk og pedagogisk 

sammenheng 

 Pedagogisk menneskesyn og etikk 

 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

 

Studenten 

 har spesialisert kunnskap om teologiske og pedagogiske begrep knyttet til ritualer, 

spiritualitet og etikk 

 har inngående kunnskap om vitenskapelig tekstutlegging og verktøy for bibeltolkning 

 har omfattende kunnskap om kateketens rolleforståelse og dens historiske røtter 

 han avansert kunnskap om tjenesteordning og vigslingsordning for kateketer  

  

Ferdigheter: 

Studenten 

 kan bruke vitenskapelig bibelforskning i sin didaktiske og homiletiske forberedelse av 

trosopplæringstiltak 

 kan lede tverrfaglig samarbeid rundt trosopplæringstiltak og andre tiltak for barn og 

unge 

Emnekode: PK-KAT4024 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: Ikke fastsatt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: x timer/uker 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
0 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Bestått emnene 
PK-KAT 4020, PK-KAT4021, PK-
KAT4022 og PK-KAT4023 

 



  

25 
 

 kan analysere etiske problemstillinger knyttet til ledelse av barn og unge i en 

trosopplæringskontekst 

 kan analysere teologiske problemstillinger knyttet til ledelse av barn og unge i en 

trosopplæringskontekst 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

 kan reflektere yrkesetisk over egen bruk av ritualer, liturgiske elementer og spirituelle 

praksiser i en undervisningssammenheng  

 kan analysere yrkesutøvelse, kommunikasjon og metodevalg i lys av kateketens 

læreansvar og menighetens kontekst  

 kan utforme en kritisk og faglig fundert forståelse av kateketens lederansvar 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 forelesninger 

 seminarer 

 gruppearbeid på campus og i læringsplattformen 

 praktiske øvelser 

 selvstudium 

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk fremmøte i undervisning og studentstyrt arbeid på campus (minimum 

80%) 

 Liste over bidrag til studentstyrt arbeid på campus i emnet med tilbakemeldinger 

(1000 ord +/- 10%) 

 Aktiv deltakelse i øvelser/gruppearbeid/seminarer 

 

 Litteraturkommentar (1000 ord +/- 10%) 

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen. 

 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen, faglig essay (3500 ord +/-10%) 4 uker Bestått/ikke bestått 

 

Utfyllende informasjon om eksamen 

 Faglig essay over selvvalgt samarbeidsrelasjon/samarbeidsfelt. Oppgaveformulering 

må godkjennes av emneansvarlig. Faglig essay skal reflektere teoretiske perspektiv i 

pensum (3500 ord +/-10%) 

 

Annet 

Ufyllende informasjon om bidrag til studentstyrt arbeid (øvelser og gruppearbeid): 
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Studenter forbereder fire bidrag til studentstyrt arbeid på campus. Noen bidrag er 

obligatoriske, andre valgfrie. Bidragene listes opp og gis tilbakemeldinger på av 

medstudenter. 

 

 

Pensum 

 

Afdal, Geir, Haakedal, Elisabeth, Leganger-Krogstad, Heid (2. oppl. 2001). Tro, livstolkning 

og tradisjon. Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk. Universitetsforlaget. s176-184, 

218-238, 250-257.          35s 

Austnaberg, Hans. (2014). "Tre preiker for ungdom: Analyse basert på innspel frå 

Ungdommens Kirkemøte." Tidsskrift for Praktisk Teologi 31, no. 1: 27-39.   12s 

Brækken, Gaute, Torp, Elisabeth (2013). Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av 

trosopplæringens faser med utgangspunkt i sårbarhet. . I: Engedal, Leif Gunnar, 

B.Lennart Persson, Elisabeth Torp: Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og 

overgrepsutsatte barn og unge. Oslo: Verbum. 223-241    18s 

Guðmarsdóttir, Sigríður. (2014). «Water as Sacrament. Gender and Liturgical Eco-Justice.» 

Dialog: A Journal of Theology, 53 2: 110-117.        8s 

Gudstjeneste for Den norske kirke (2011). Stavanger. 2.1-3.28, 5.3-5.19, 7.9-7.17         163s 

Kirkhaug, Rudi (2013). Verdibasert ledelse. Oslo: Universitetsforlaget, s. 11-37,56-141,177-

209.                 143s 

Nordhaug, Halvor. (2000) … så mitt hus kan bli fullt. En bok om prekenen. Oslo: Luther 

forlag. 171-203. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008100104022             32s 

Skottene, Ragnar. (2002). Kristne Symboler. En elementær innføring. Oslo 2002: Verbum 

12-58, 76-143                     113s 

 

Nettressurser: 

Kirkerådet. Strategiplan for likestilling mellom kjønn i Den norske kirke 2015-2023.  

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/planer-                                          

 visjonsdokument-og-strategier/plan_likestilling_2015_bm_web.pdf;                                             

Kirkerådet. Tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner, kantorer og kateketer. 

Tilgjengelig på                                                                                                  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/;   

Kirkerådet. Tjenesteordning for menighetsprester. Tilgjengelig på 

https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-04-11-1814 

Kirkelige lover og regler i utvalg, tilgjengelig på https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-

kirken/lover-og-regler/; 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008100104022
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/planer-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09visjonsdokument-og-strategier/plan_likestilling_2015_bm_web.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/planer-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%09visjonsdokument-og-strategier/plan_likestilling_2015_bm_web.pdf
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler/
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Pedagogisk praksis, profesjonalitet og spiritualitet 

Pedagogical internship, professionality and spirituality 

Innhold 

Trosopplæring har et dialogisk perspektiv. 

Underviseren og lærende møtes som hele 

mennesker og som troende mennesker. Emnet skal 

sette studenten i stand til å integrere sider ved 

sjelesorg og veiledning i kirkelig undervisning, og til å 

møte barn og ungdom med deres mangfold av 

spiritualitetsformer. Studenten skal reflektere over 

egen troshistorie og forståelsen av kateketrollen, og 

sammenhengen mellom disse to. I menighetspraksis 

skal studenten ha anledning til å trygge sin 

rolleforståelse. 

  

Hovedtemaer: 

 Profesjonsidentitet 

 Troshistorie, vigsling og kall 

 Spiritualitet 

 Sjelesorg 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

 har avansert kunnskap om sjelesorgens 

grunnlag og ulike metodiske tilnærminger 

 har avansert kunnskap om sjelesørger-

konfident-forholdet og lærer-elev-forholdet 

 har inngående kunnskap om mangfoldet i kristen spiritualitet 

 har omfattende kunnskap om ulike veiledningsformer som arbeidsveiledning (ABV), 

kollegaveiledning og åndelig veiledning.  

Ferdigheter: 

Studenten 

 kan vurdere egne evner og begrensninger som sjelesørger og lærer 

 kan møte barn og unge på deres egen mangfoldig spiritualitet og trospraksis 

 kan teoretisk begrunne forskjellen mellom undervisning, sjelesorg og terapi. 

 

Generell kompetanse: 

Emnekode: PK-KAT4025 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: Ikke fastsatt 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Velg et 
element. 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 188 timer/ 5uker 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
43 timer 
Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Bestått emne PK-
KAT 4020, 4021, 4022 og 4023 
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Studenten 

 har et teoretisk reflektert forhold til egne og andres forventninger rundt kall, liv og 

lære, og grensesetting 

 kan definere egen rolle og profesjonelt ansvar i feltet mellom sjelesørger-konfident-

forholdet og lærer-elev-forholdet 

 kan integrere mangfoldige former for kristen spiritualitet i trosopplæringen 

 forstår betydningen av egen troshistorie og spiritualitet for egen profesjonsidentitet 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Veiledet praksis 

 Forelesninger 

 Seminar 

 Praktiske øvelser og casearbeid 

 Selvstudium 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Obligatorisk fremmøte i undervisning og studentstyrt arbeid på campus (minimum 

80%) 

 Obligatorisk fremmøte i praksis (minimum 90%) 

 Praksislogg (leveres fortløpende etter hver praksisuke) 

 Aktiv deltakelse i øvelser/gruppearbeid/seminarer 

 

 Case fra praksis, tilbakemeldinger fra medstudenter på læringsplattformen, endelig 

innlevering med faglig begrunnet refleksjon (2000 ord) 

 

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Muntlig eksamen 30 minutter Bestått/ikke bestått 

Praksis 5 uker/188 timer Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen  

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

 

Annet 

Pensum 

 



  

29 
 

Bunkholt, Marit (2005). Veiledning og gjensidighet. I. Bunkholt, Marit, Hans Stifoss-Hanssen 

(red.): Strategier for gjensidighet. Bidrag til utvikling av veiledning i kirkelig 

grunnutdanning og yrkesliv. Oslo: Det praktisk-teologiske Seminar. S. 15-32 17s  

Bunkholt, Marit (2007). "Folkekirkelig sjelesorg", Tidsskrift for sjelesorg 3/2007. 

http://www.prest.no/folkekirkeligsjelesorg/?mycat=470&mytag=sjelesorg;     6s 

Gustavsson, Anders (2006). Rituella markeringar vid momentan död i vår tid. S. 199-222 i: 

Amundsen, Arne Bugge, Hodne, Bjarne, Øhrvik, Ane (red.): Ritualer. Kulturhistoriske 

studier. Oslo: Universitetsforlaget.        24s 

Johnsen, Tore (2007). Jordens barn, Solens barn, Vindens barn. Kristen tro i et samisk 

landskap. Oslo: Verbum.                 160s 

Kaufman, Tone Stangeland (2013). Nedenfrablikket. Spiritualitet og trosopplæring fra den 

utsattes perspektiv. I: Engedal, Leif Gunnar, B. Lennart Persson, Elisabeth Torp: 

Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge. 

Oslo: Verbum. 242-259.         17s  

Kaul, Dagny. (1999). ”Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn. Jenters spiritualitet i norsk 

religionspedagogikk”. I: Feministteologi på norsk. Kaul, Dagny, Laland Anne Hilde og 

Østrem, Solveig (red). Oslo: Cappelen Akademisk forlag. s. 226-250.             24s 

Lindkjølen, Hans. (2005). Kirkens rolle i samisk opplæring. S. 34-57 i: Lund, Svein, Boine, 

Elfride, Broch Johansen, Siri: Sámi skuvlahistorja – 1 Artihkkalat ja muitalusat Sámi 

skuvlaeallimis. Samisk skolehistorie 1. Artikler og minner fra skolelivet i Sápmi. 

Karasjok: Davvi Girji                    23s  

Lægdene, Stig og Stenvaag, Hanne. (2012) "Salmebokreformen og kjønnsinkluderende 

språk», St. Sunniva 2.          19s 

Martling, Carl Henrik. (1996). Liturgik – en introduktion. Stockholm: Verbum s. 10-62.  52s 

Niemi, Einar. (2002). "Kvenene – fra innvandrere til utvandrere" I Innsyn i kvensk historie 

språk og kultur. Seminarrapport Tromsø mars, red. Reidun Mellem, Hansnes: Norske 

kveners Forbund/ Ruija Kveeniliitto. Trykksak leverandøren.    16s 

Olsen, Torjer A. (2012). "Nordnorsk religiøsitet som begrep og fenomen" I Hvor går Nord-

Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel, red. Svein Jentoft, Jens-Ivar 

Nergård og Kjell Røvik, Stamsund: Orkana akademisk.     12s 

Paulgaard, Gry (2012) Geography of opportunity. Approaching adulthood at the margins of 

the Northern European Periphery. I: Rural Futures? Finding one’s place within 

changing labour markets. Bæck, Unn-Doris Karlsen, Gry Paulgaard (red.). Stamsund: 

Orkana Academic. 189-216         27s 

Pedersen, Paul og Høgmo, Asle (2012). Sápmi slår tilbake. Samiske revitaliseringsprosesser 

i siste generasjon, Karasjok: CalliidLagadus, 2012, 59-89.     30s 

Schweitzer, Friedrich (2006). Barnets ret til religion. Århus. Aros Forlag 2006. 13-149   136s 

Stifoss- Hansen, Hans (2007). "Seksuelle overføringer i sjelesorg" I Møtet med den andre,                                                 

red. Marit Bunkholt. Oslo: Det praktisk teologiske seminar.                10s 

Stene, Valborg (2011) . "Samtale og selvinnsikt", Tidsskrift for sjelesorg nr. 1 -2011.   11s 

Wadsten, Cecilie (2009). Själavård helt enkelt. Stockholm: Verbum, 2009, s. 11-140.     129s 

http://www.prest.no/folkekirkeligsjelesorg/?mycat=470&mytag=sjelesorg

