
[Kontekst og relasjon i sjelesørgerisk praksis] 

[Contextual and relational themes in pastoral care] 

Innhold 

Emnet legger vekt på å (1) bevisstgjøre den aktuelle 

sosiale og kulturelle kontekst som gir rammer og 

forutsetninger for det sjelesørgeriske arbeidet; (2) å 

gi innblikk i religiøsitetens psykologiske utvikling; (3) 

å reflektere over de dynamiske interaksjonene som 

skjer i samspillet mellom konfident og sjelesørger, 

med mål om å styrke kompetanse på 

relasjonsdynamikk. 

 

Hovedtemaer: 

• Sjelesorgens kulturelle og sosiale kontekst i 

Norden  

• Trosutvikling i psykologisk perspektiv 

• Den sjelesørgeriske relasjon 

• Religiøs sekterisme og sjelesorg 

• Kristen sjelesorg og religiøs pluralisme 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal kandidaten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har kunnskap om kontekstens betydning for 

sjelesørgerisk arbeid 

• har inngående innsikt i psykologiske teorier 

om religiøs utvikling 

• har spesialisert kunnskap om sjelesorg i møte med mennesker med ulike livssyn og 

erfaring fra religiøse sekter 

 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan lytte til og samtale med mennesker med ulikt livssyn 

• kan gjenkjenne og forholde seg kritisk til ulike relasjonelle dynamikker i sjelesørgerisk 

praksis 

 

Generell kompetanse: 

Emnekode: SNSJE 8020 

Antall studiepoeng: 5 

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: Nei 

Praksisomfang: x timer/uker 

Undervisningsomfang: 
6 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
9 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
120 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
135 timer 

Progresjonskrav:  

Godkjent emne SNSJE 8010 



Studenten 

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

• kan gjenkjenne og analysere etiske problemstillinger og har holdninger og praksis 

som ivaretar etiske anliggender i møte med konfidenter  

 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Lærerstyrt ferdighetstrening med case-presentasjon i veiledningsgrupper 

• Lærerstyrte livs - og troshistoriegrupper 

• Studentstyrte litteraturgrupper 

• Individuelt litteraturstudium  

 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Minimum 80 prosents tilstedeværelse i undervisning og grupper 

• Levere arbeidskrav som er en skriftlig case-presentasjon med faglig refleksjon på 1-2 

sider som drøftes i veiledningsgruppen 

• Presentere tre problemstillinger knyttet til en bok i pensum som deles på 

læringsplattformen Canvas i forkant av samlingen og diskuteres i litteraturgruppen 

 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Hjemmeeksamen 1 semester Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Eksamen er en bokrapport med refleksjon over bokens tema relatert til egen sjelesørgerisk 

praksis. Omfang er 1000 ord +/- 10%. Bokrapporten skrives på bakgrunn av gruppesamtale 

over bokpresentasjon i litteraturgruppen (se obligatoriske aktiviteter) 

 

Opptakskrav 

Fullført bachelorutdanning 

 

Innpasning  

Emnet kan innpasses i Mastergrad i Diakoni og Mastergrad i Praktisk teologi 
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