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Generelt om studiet 
 

Visjon  
VID utdanner prester og teologer til lederskap i en misjonal kirke lokalt og globalt. 

Målsetting 
Profesjonsstudiet i teologi ved VID skal utdanne teologer som etter endt studium skal være i stand til 

å lede menighetsarbeid og plante nye menigheter i multireligiøse kontekster lokalt og globalt. De skal 

ha god kjennskap til Bibelen, kirkens historie og læretradisjon og den religiøse og kulturelle konteksten 

hvor den verdensvide kirke har sitt virke. Teologene utdannet ved VID skal være i stand til å anvende 

sin teologiske innsikt på en måte som er relevant for menighetene og menneskene de møter. Studiet 

vil derfor i tillegg til å gi studentene innsikt i og evne til å anvende teoretisk kunnskap også gjøre dem 

fortrolige med ulike former for menighetsarbeid både i Norge og i utlandet. VID skal være et studiested 

hvor studentene får mulighet til å arbeide med sin personlige utvikling under veiledning, slik at de kan 

bli utrustet til åndelig lederskap.  

 

Det er naturlig å forvente at mange av studentene etter fullført utdannelse vil gå inn i prestetjeneste i 

Den norske kirke og noen i andre kirker. Studiet må derfor sette studentene i stand til å møte de krav 

som stilles ved kirkelig ordinasjon. Rammebetingelsene for kirkelig arbeid er imidlertid i endring. 

Studiet må derfor også sette studentene i stand til å forstå endringsprosesser og å anvende sin 

kunnskap og sine ferdigheter med fleksibilitet og kreativitet. 

 

Læringsmål for hele profesjonsstudiet 
 

Kunnskap 

Etter gjennomført studium skal studentene 

- ha inngående kunnskap om den kristne tro både i historisk og samtidig perspektiv og til 

den faglige debatt om hvordan den skal fortolkes 

- ha inngående kunnskap om aktuell debatt om teologifagets identitet i en kirkelig og 

akademisk kontekst 

- ha avansert kunnskap innen teologifagets ulike disipliner 

- ha spesialisert innsikt innenfor et avgrenset område av teologifaget 

 

Ferdigheter 

Etter gjennomført studium skal studentene kunne 

- analysere og forholde seg på en selvstendig og kritisk måte til teologiske teorier, 

fortolkninger og metoder 
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- gjennomføre et selvstendig teologisk forskningsarbeid i samsvar med aktuelle 

vitenskapsteoretiske og forskningsetiske normer 

- anvende bred teologisk kompetanse i en selvstendig og samhandlende praktisk 

prestetjeneste både når det gjelder pastoral ledelse, gudstjenestearbeid, forkynnelse, 

sjelesorg, undervisning og diakonalt arbeid 

- inspirere og lede et team av medarbeidere i planlegging og gjennomføring av ulike 

arbeidsoppgaver  

 

Generell kompetanse 

Etter gjennomført studium skal studentene kunne 

- drøfte teologiske og kirkelige problemstillinger på en kritisk og selvstendig måte 

både i en faglig sammenheng og i en allment relevant kontekst 

- analysere og bearbeide ulike informasjonskilder for å forstå og fortolke lokale og 

globale kontekster for kirke- og menighetsarbeid 

- formidle kristen tro på en relevant måte gjennom forkynnelse og undervisning 

- drive strategisk planarbeid for menighetsutvikling og være i stand til å sette slike 

planer ut i livet 
kunne gjøre den kristne tro gjeldende på ulike arenaer i forhold til akademiske, religiøse, kulturelle og 
sosiale utfordringer 

Oppbygging av profesjonsstudiet 

Hovedkomponenter 
Profesjonsstudiet i teologi har tre hoveddeler: Bachelor i teologi (3 år) og Master i teologi (2 år), samt 

to semester praktisk teologisk seminar. Det første semesteret i praktisk teologi tas parallelt med 

bachelorgraden. Dette medfører at vitnemålet for Bachelorgraden utdeles etter 3,5 år. Studiet har sju 

hovedfag. Disse er: Det gamle testamente (GT), Det nye testamente (NT), Kirke- og misjonshistorie 

(KMH), Systematisk teologi (ST), Misjonsteologi (MT), Religionsvitenskap (RV) og Praktisk teologi (PT). 

Opptakskrav  
Opptakskrav til de ulike delene av profesjonsstudiet er omtalt under presentasjon av 

profesjonsstudiets enkelte deler. 

  
 

 

Organisering, studie- og arbeidsformer 

Organisering 
Innenfor hvert av hovednivåene er det fastlagt i hvilken rekkefølge de ulike emner skal tas. Det er en 

viss frihet når det gjelder progresjon for den enkelte student, men noen emner er fordypningsemner 

og forutsetter at innføringsemnene er gjennomført. For bibelfagene vil det bety at noen emner 

forutsetter at eksamen i hebraisk og gresk er avlagt.  
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En kan ta alle emnene ved VID eller planlegge ett eller flere studieopphold ved institusjoner i inn- og 

utland som VID har inngått avtaler eller har samarbeid med. 

På VID vil det ikke bli forelest i alle fag til enhver tid. For å legge til rette studieløpene for studenten  er 

det utarbeidet utdanningsplaner. Endringer i utdanningsplanene gjøres i samråd med studieveileder. 

Emne og delemne 
Et emne kan bestå av flere delemner. Det gis en samlet karakter for emnet som helhet. Denne inngår 
i eksamensprotokollen. For hvert emne er angitt pensum i form av litteraturlister, i noen emner også i 
form av kildetekster og sekundærlitteratur. For litteraturen gjelder at den er bindende når det gjelder 
omfang og fordypningsgrad, men de angitte titler kan eventuelt endres etter godkjenning av faglærer. 
 

Studieformer  
Ett studieår er 10 måneder, svarende til 60 studiepoeng/ECTS. Studiepoeng for de enkelte emner er 
angitt i hvert tilfelle. Studiet er fortrinnsvis bygd opp av emner er på 10–30 studiepoeng (stp.). 
Studieformene er forelesninger og seminarer, kollokvier og ulike former for gruppearbeid, opp-
gaveskrivning og selvstudium. Kontekstorientert læring (KOL) vil også inngå som en av studie- og 
læringsformene. Studieformen vil fremgå i beskrivelsen av hvert enkelt emne. Det som står om 
undervisningsomfang i studieplanen, er ment som en normalordning og vil i noen tilfeller kunne 
utvides. Det vil bli lagt vekt på studentenes egenaktivitet og oppøving av evnen til selvstendig, kreativt 
og kritisk arbeid.  
 

Vurderings former og eksamen 
Vurderingssformene skal være hensiktsmessige og sikre kvalitet og rettssikkerhet overfor 

studentene, og de skal være relevante overfor faget og innholdet i emnet. 

De generelle karakterbeskrivelsene knytter vurderingen av prestasjoner direkte opp mot 

læringsmålene for et emne, slik at karakterene uttrykker graden av oppfyllelse av læringsmålene. 

Karaktersystemet som blir benyttet, er dermed i samsvar med det europeiske ECTS-systemet 

(European Credit Transfer System).  

Vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, vurdering av oppgave eller annen vurdering ved VID er en 

gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 

Det blir også benyttet en todelt skala med Bestått/Ikke bestått.  

Karakterskala 
   

Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av 

selvstendighet. 

B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til 

selvstendighet. 

C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste 

områder. 

D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler. 

E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke 

mer. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene. 
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Økonomisk støtte 
Alle studietilbud gir rett til støtte fra Lånekassen. Det er i tillegg egne reisestipender for 

utenlandsopphold og støtte til utveksling fra Nordplus til Skandinavia, Erasmus til Europa og 

Lånekassen ellers i verden.  

 

Kvalifikasjonsrammeverket  
Hvert emne har en innholdsbeskrivelse. Denne inneholder en beskrivelse av kunnskap og ferdigheter 

som emnet skal gi. Dette er en systematisert delbeskrivelse av den kvalifikasjonen studenten skal ha 

fått når vi sender henne/ham ut etter endt utdanning. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er 

bakgrunnen for dette. Kvalifikasjonsrammeverket er beskrevet gjennom deskriptorer og i en 

progresjon fra lavere grad via høyere grad til doktorgrad gjennom sykluser. Departementet har fastsatt 

det norske rammeverket med utgangspunkt i det europeiske rammeverket.  

Kvalitetssikring av studieprogram 
Kvalitetssikringssystemet på VID er verktøyet for å systematisere og analysere opplysninger og 

tilbakemeldinger fra deltakerne i utdanningen. Systemet skal på en forutsigbar og strukturert måte gi 

VID informasjon i arbeidet med å utvikle både studieprogram og det totale læringsmiljøet. 

 

Bachelorstudiet 

Om studiet 
Bachelorgraden i teologi består av 180 stp. I tillegg er 30 stp praktisk teologi integrert i studieløpet. 

Det betyr at studentene får et studieløp på 3,5 år før bachelorgraden er fullført. I tillegg har man også 

fått 30 studipoeng praktisk teologi (integrert praktikum). Begge deler inngår i cand.theol graden. 

 

Studiets første år er K/RLE årsstudium. I de neste 2,5 årene utdypes kunnskapen i fagene Det gamle 

testeamente (GT), Det nye testamenet (NT), Kirkehistorie(KH), Systematisk teologi (ST) og Praktisk 

teologi (PT). 

 

Læringsmål for bachelorstudiet  

 

Kunnskap 

Etter gjennomført studium skal studentene 

- ha bred kunnskap om den kristne tro både i historisk og samtidig perspektiv og om den 

faglige debatt om hvordan den skal fortolkes 

- kjenne til aktuell debatt om teologifagets identitet i en kirkelig og akademisk kontekst 

- kunne oppdatere sin kunnskap innen teologifagets ulike disipliner 

- ha kunnskap om teologiens historie, tradisjoner, egenart og plass i kirke og samfunn 

 

http://www.lanekassen.no/#_blank
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Ferdigheter 

Etter gjennomført studium skal studentene kunne 

- anvende faglig kunnskap på teologiske teorier, fortolkninger og metoder 

- reflektere over eget faglig arbeid 

- finne og vise til fagstoff som er relevant i forhold til gjennomføring av ulike 

arbeidsoppgaver  

- diskutere faglige problemstillinger knyttet til ledelse i menighet 

 

Generell kompetanse 

Etter gjennomført studium skal studentene kunne 

- drøfte teologiske og kirkelige problemstillinger 

- formidle sentral teologisk kunnskap i ulike sammenhenger 

- finne og forstå ulike informasjonskilder for å fortolke lokale og globale kontekster for 

kirke- og menighetsarbeid 

- utveksle faglige synspunkter med andre og slik bidra til utvikling av god praksis i kirkelige 

og samfunnsmessige sammenhenger 

 

 

 

Opptakskrav til bachelorgraden 
Opptakskrav til alle begynnerstudier på bachelornivå er generell studiekompetanse. Søkere som ikke 

har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i søknadsåret, kan søke om opptak på 

grunnlag av realkompetanse. 

 

Struktur 
Bachelorstudiet  i teologi: Årsstudiet K/RLE 

 1. semester 2. semester 

 

1. 

år 

BTEOL/RKG-111 Bibelen og 

kristendommens historie 15 stp 

BTEOL/RKG-109 Religionsvitenskap, 

jødedom og Islam 15 stp 

BTEOL/RKG-107 Etikk og livssyn, kristen tro og 

tradisjoner 15 stp 

RKG-106 Kontekst og identitet  15 stp 

Bachelorstudiet i teologi: 2 og 3 året 

 3. semester 4. semester 

 

 

2. 

år 

ISPT- 401 Integrert praktikum 

(Menighetspraksis – 2 uker) 10 stp 

       BTEOL -220 Nytestamentlig gresk 

(fortsetter i vårsemesteret) 20 stp 

                BTEOL -270 ExPhil 10 stp 

BTEOL-220 Nytestamentlig gresk 20 stp 

BTEOL -275 ExFac 10 stp 

Bteol-221 Eksegese av evangelietekster 10 stp 
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5. semester 6. semester 

 
3. 

år 

ISPT-402 Integrert praktikum 10 stp 

BTEOL-223 Bibelhebraisk (fortsetter i 

vårsemesteret) 20 stp 

BTEOL-222 Kirke- og misjonshistorie 10 

stp 

BTEOL-223 Bibelhebraisk 20 stp 

BTEOL-224 Det gamle testamente 15 stp 

 BTEOL- 227-231 Valgemner 5 stp 

 

 
 7. semester 

4. 

år 

BTEOL-226 Lederskap i kirkelig og 

tverrkulturell kontekst (20 stp) 

ISPT-403 Integrert praktikum 10 stp 

 

Masterstudiet 

Om studiet 
Mastergrad i teologi er en toårig høyere grad som består av 120 studiepoeng. Graden bygger på det 
faglige innholdet i bachelorgraden i teologi og er en spesialisering innenfor fag fra lavere grad. 
  
Masterprogrammet begynner i 8. semester med et obligatorisk masteremne i Det nye Testamenetet 
og systematisk teologi (30 stp). Så følger et et emne om religions- og kulturmøter, der RV, KU og MT 
inngår (20 stp), samt et metodeemne (10 stp). Studiet fortsetter så med to fordypningsfag (hver på 
15 studiepoeng). I det siste semesteret skrives en mastergradsoppgave (30stp.) Det gis anledning til å 
skrive tverrfaglige oppgaver innenfor praktisk teologi. Ved tverrfaglige prosjekter kan det bli 
oppnevnt en bi-veileder fra den relevante fagseksjon. 
 
Masterstudiet har mange valgemner. Gjennomføring av normal undervisning i disse emnene 
forutsetter at minst tre studenter velger samme emne. Er det færre studenter som velger et emne, 
vil undervisning bli gitt som veiledning etter avtale, men i et mindre omfang enn det studieplanen 
forutsetter. 
 

Læringsmål for masterstudiet 
 
Kunnskap 

Etter gjennomført studium skal studentene 

- ha avansert kunnskap om den kristne tro både i historisk og samtidig perspektiv og om 

den faglige debatt om hvordan den skal fortolkes 

- ha inngående kunnskap om aktuell debatt om teologifagets identitet i en kirkelig og 

akademisk kontekst 

- ha avansert kunnskap innen teologifagets ulike disipliner 

- ha spesialisert innsikt innenfor et avgrenset område av teologifaget 

 

Ferdigheter 
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Etter gjennomført studium skal studentene kunne 

- analysere og forholde seg på en selvstendig og kritisk måte til teologiske teorier, 

fortolkninger og metoder 

- gjennomføre et selvstendig teologisk forskningsarbeid i samsvar med aktuelle 

vitenskapsteoretiske og forskningsetiske normer 

 

Generell kompetanse 

Etter gjennomført studium skal studentene kunne 

- drøfte teologiske og kirkelige problemstillinger på en kritisk og selvstendig måte både i en 

faglig sammenheng og i en allment relevant kontekst 

- analysere og bearbeide ulike informasjonskilder for å forstå og fortolke lokale og globale 

kontekster for kirke- og menighetsarbeid 

- gjøre den kristne tro gjeldende på ulike arenaer i forhold til akademiske, religiøse, 

kulturelle og sosiale utfordringer 

 

 

Opptakskrav til mastergraden 
For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i teologi må studenten ha oppnådd bachelorgrad i teologi. 
For søkere som har bachelorgrad i teologi eller tilsvarende fra andre studiesteder enn VID kreves det 
at deres studier i innhold og omfang tilsvarer bachelorstudiet i teologi ved VID. 
 

 

 

Struktur 
 8. semester 

4.år MTHEOL-320 Master Course in New 

testament and Systematic Theology (30 

ECTS) 

Pauline letters and New 

Testament Theology (15 ECTS) 

Christian Dogmatics (15 ECTS) 

 

 9. semester 10. semester 

5.år MTHEOL-322 Encounters of Religions 

and Cultures (20 ECTS): 

The Mission of the Church in 

Religious and Cultural Diversity (8 

ECTS) 

Communication, Culture and 

Context (5 ECTS) 

 

Electives (2 x 15 ECTS) 
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Encounters of Religions (7 ECTS) 

MTHEOL-321 Introduction to Scientific 

method (10 ECTS) 

 

 11. semester 12. semester 

6. år  

MTHEOL-342 Master Thesis (30 ECTS) 

 

Avsluttende semester i praktisk teologi (ASPT) 

ASPT-401Prestetjenesten i praksis (20 ECTS): 

Pastoralteologi og ledelse 2 (5 ECTS 

Homiletikk 2 (5 ECTS) 

Liturgikk 3 (3 ECTS) 

Sjelesorg 2 (3 ECTS) 

Kateketikk 2 (2 ECTS) 

Kirkerett med kirkekunnskap (2 ECTS) 

ASPT-402Praksis i prestetjenesten (10 ECTS): 

Stiftspraksis (8 ECTS – 5 uker) 

Ekskursjon (2 ECTS) 
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Utvekslingsmuligheter 
VID vitenskapelige høgskole ønsker å legge til rette for utveksling og økt studentmobilitet. Vi har  

partnerinstitusjoner i flere land både i og utenfor Europa og vil oppfordre studenter til å ta  30 

studiepoeng ved en høyere utdanningsinstitusjon i utlandet. 10. semester i profesjonsstudiet egner 

seg særlig godt til dette. 

 

Praktisk-teologisk seminar 

Om studiet 
60 ECTS av teologistudiet utgjør Praktisk-teologisk seminar. På VID er det lagt inn 10 ECTS i 3., 5. og 7. 

semester av Bachelor i teologi (Integrert semester i praktisk teologi), i tillegg til 30 ECTS på slutten av 

profesjonsstudiet (Avsluttende semester i praktisk teologi, normalt etter at mastergraden er fullført). 

PTS består av følgende fem emner med ulike delemner (se disse): 

 Integrert Praktikum 1 (10 ECTS) – 3. semester 
 Integrert Praktikum 2 (10 ECTS) – 5. semester 
 Integrert Praktikum 3 (10 ECTS) – 7. semester 
 Prestetjenesten i praksis (20 ECTS) – 12. semester 
 Praksis i prestetjenesten (10 ECTS) – 12. semester 

 

Fullført mastergrad og eksamen i praktisk teologi gir vitnemålet cand.theol. og grunnlag for å søke 

om ordinasjon og kirkelig tjeneste. (Se eget reglement.) 

Opptak til Praktisk-teologisk seminar 
Opptak til Integrert semester i praktisk teologi (ISPT) forutsetter fullført og bestått årsstudium i K/RLE. 

Opptak på Avsluttende semester i praktisk teologi (ASPT) forutsetter at teori og praksis på ISPT 1-3 er 

bestått og at mastergraden i teologi er fullført og bestått. (Dersom det er 30 studiepoeng eller mindre 

som gjenstår av mastergrad, kan en bli tatt opp på ASPT, men vitnemål for ASPT vil ikke bli utdelt før 

mastergraden er fullført og bestått.) Studenter ved seminaret som i lære og livsførsel setter seg utenfor 

de rammer som gjelder for vigslet tjeneste i kirken, kan nektes opptak ved ASPT, eventuelt bortvises. 

Før en avgjørelse fattes, skal studenten ha anledning til å få sin sak drøftet med praktikumsrektor. Til 

dette møtet kan både praktikumsrektor og studenten ha med bisitter. Avgjørelser om opptak og 

bortvisning kan av vedkommende student ankes inn for høgskolens klagenemnd. 

Veien til prestetjeneste  
Studenter som tar sikte på prestetjeneste i Den norske kirke, følger også, parallelt med teologistudiet, 

Bispe øtets o d i g Veie  til p estetje este  VTP . På eldi g til VTP i e æ e  fast tilknytning til 

et bispedømme gjennom hele studietiden, og det er ønskelig at slik tilknytning opprettes så tidlig som 

mulig.   

Målsetting 
Målsettingen for studiet ved PTS er å forme og utruste prester til lederskap i en misjonal kirke lokalt 

og globalt. Hele kirkens liv, vekst og utbredelse har sin forankring og motivasjon i evangeliet om Jesus 

Kristus. Tjeneste og lederskap i kirken utøves i troskap mot Jesus Kristus og det oppdrag han har gitt til 

sin kirke. For en prest/pastor er oppdraget særlig knyttet til forkynnelse og forvaltning av 
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sakramentene (tjenesten med Ord og sakrament). Forming og danning av personlighet og spiritualitet 

er et viktig anliggende. 

Undervisning og arbeidsformer 
Til undervisningen benyttes internt og eksternt personell med kompetanse i ett eller flere av de 

praktisk-teologiske fag ved PTS. 

Underveis i studiet må studenten levere inn en rekke skriftlige bidrag, så som preken, ulike oppgaver, 

rapporter fra praksis og refleksjonsnotat.  Noen av disse skal også inn i mappen og vil bli grunnlag for 

mappeevaluering. Gjennomføringen av PTS forutsetter studentens tilstedeværelse i alle emner. 

Timeplanen (utenom praksisperiodene) inneholder i gjennomsnitt 16 timer hver uke fordelt på fire 

dager. Onsdagen er vanligvis satt av til individuelle forberedelser og lesetid. Flere typer 

undervisningsformer blir benyttet, så som forelesninger, seminar, temadager, retreat, ekskursjoner, 

m.v. Flere typer øvelser blir gjennomført, så som andaktsøvelser, prekenøvelser, liturgiske øvelser, 

stemmebruk, sang, tekstframføring, gruppesamtaler, m.v. Ukeplanene vil være slik satt opp at det gis 

rom for studentens eget arbeid med lesning, refleksjon, oppgaveskrivning og evt. deltakelse i 

gruppearbeid. I forbindelse med bl.a. studentens skriftlige oppgaver og selvstudium vil faglærer bidra 

med ulike typer oppfølging og kommentarer. 

Praksis 
Praksis følges opp av kompetente veiledere. Fire typer praksis blir tilrettelagt, i tillegg til 

menighetstilknytning gjennom bachelorstudiet: menighetspraksis, institusjonspraksis, misjonspraksis i 

Norge eller i utlandet og stiftspraksis (i samarbeid med bispedømmer i Den norske kirke). Forming og 

danning av studentens personlighet og spiritualitet søkes ivaretatt gjennom individuell og gruppevis 

veiledning. Retreat og/eller ekskursjon vil normalt inngå. 

Taushetsplikt 
En student som i studiesammenheng får kjennskap til andres personlige forhold, har taushetsplikt etter 

reglene i forvaltningsloven. Seminaret utarbeider en taushetserklæring som skal underskrives av 

studentene. 

Obligat orisk deltakelse 
For at en student skal kunne få godkjent gjennomføringen av studieprogrammet, forutsettes det at 

studenten har deltatt på minimum 80 % av samtlige praksisperioder, emner og delemner. Dersom en 

student har fravær utover 20 % (for eksempel ved sykdom), må studenten ta emner eller delemner på 

ny. En eventuell søknad om dispensasjon fra regelverket må inneholde en overbevisende begrunnelse. 

Muntlig eksamen/mappeevaluering 
Mu tlig eksa e  li  a holdt i teo idele  a  e e e og u de es til estått / ikke estått . 
Mappeevaluering er en evalueringsform der den enkelte student evalueres på grunnlag av innleverte 

skriftlige bidrag til mappen. Bidragene som skal i mappen, er angitt i studieplanen. Studenten tar med 

sin egen mappe på eksamen. Mappeevaluering er et pedagogisk virkemiddel og en integrert del av 

læringsprosessen gjennom hele semesteret. Studenten har ansvar for mappen. Studenten må på basis 

av evaluering i klassesituasjonen og/eller av faglærer selv vurdere når de enkelte bidrag er klare for 

mappen. Frist for endelig innlevering er angitt i studieplanen. Mappen vurderes av to fagpersoner 

se so e  til estått / ikke estått . Ikke estått  il edfø e k a  o  e isjo  a  e kelt id ag i 
mappen. Muntlig eksamen/mappeevaluering har en varighet på ca 30-40 minutter.   
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De so  stude te  få  ikke estått  på appee alue i g og/elle  u tlig eksa e , gis det a led i g 
til ny muntlig eksamen. Revisjon av enkeltbidrag til mappen kan leveres inn én gang for ny evaluering. 

 

Evalueringskriterier for prøving av egnethet for misjonær- og 
prestetjenesten  
 

Innledning 

Praktisk-teologisk seminar har del i ansvaret for å utdanne misjonærer og prester som er både faglig, 

personlig og åndelig egnet til tjeneste i kirke og misjon. Bispemøtet har derfor henstilt til de praktisk-

teologiske seminarer om å legge til grunn et sett med kriterier for vurdering av egnethet for 

prestetjenesten (BM 16/97). Det understrekes at den evaluering og veiledning som foretas på PTS, 

primært har et positivt sikte og skal bidra til avklaring med hensyn til fremtidig ordinasjon og tjeneste 

og bidra til personlighetsmessig og åndelig modning. Evalueringskriteriene er generelt utformet, og 

vurderingene som foretas, må i vesentlig grad baseres på faglig skjønn. De utgjør likevel et viktig hjelpe-

middel for lærere og praksisveiledere i vurdering og veiledning. Evaluering og veiledning kan gi 

bekreftelse på sterke sider, støtte og utfordring på sider det bør arbeides med. 

Kriteriene kommer til anvendelse på gjennomføringen av studieprogrammet som helhet, men er særlig 

aktuelle for evaluering av praksisperioder. Selv om praksisveileder anmerker sider som studenten bør 

arbeide med, vil dette normalt ikke gi vansker med å bestå praksis. Også i de tilfeller hvor det hefter 

alvorlige anmerkninger ved en students praksis, må siktet være positivt i den forstand at studenten 

utfordres på hva som må endres, og gis hjelp til å gå inn i det nødvendige faglige og personlige arbeid 

som må til.  

Tvil i forhold til en students egnethet, i studiet som helhet eller i praksis, tas opp med studenten så 

snart som mulig, etter samtale i lærerkollegiet ved PTS for å legge til rette for videre arbeid med 

studentens utfordringer.  

 

Evalueringskriteriene skal måle følgende former for egnethet: 

 

Åndelig modenhet og teologisk/etisk bevissthet 

- Har studenten en adekvat teologisk bevissthet og en åndelig modenhet som står i rimelig 

forhold til alder, erfaring og utdanning? 

- Har studenten nødvendig etisk bevissthet og respekt for medmenneskers integritet og egne 

grenser? 

- Er studenten bevisst på forholdet mellom nærhet og avstand i møte med mennesker slik at 

han/hun ikke trår over grenser som det er viktig å respektere? 

 

Selvinnsikt 

- Har studenten et realistisk bilde av seg selv og sin egen måte å møte mennesker på?  

- Er det samsvar mellom studentens teori om hvordan mennesker skal møtes, og måten 

han/hun fremtrer på? 

- Har studenten innsikt i eget reaksjonsmønster slik at dette ikke spiller uheldig inn i møte 

med andre mennesker? 

- Viser studenten sviktende dømmekraft i kritiske situasjoner? 

- Gjelder de nevnte forhold også i møte med mennesker fra andre kulturer? 
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Yrkesmessige handlinger 

- Er studenten i stand til å utføre de yrkesmessige handlinger praksis krever? 

- Makter studenten å holde avtaler og ta ansvar for egen praksissituasjon? 

- Klarer studenten å mestre stress og pressede situasjoner? 

- Har han/hun en atferd og fremtreden som er egnet for yrket? 

- Er studenten i stand til å administrere sin egen tidsbruk og forholde seg respektfullt til 

andres? 

- I hvilken grad er studenten i stand til å takle uforutsigbarhet? 

- I hvilken grad er studenten i stand til å tilpasse seg ukjente omgivelser? 

 

Samarbeidsevne 

- Hvordan fungerer studenten i møte med andre medarbeidere? 

- Har studenten sosial kontaktevne? 

- Har studenten forutsetning for å kunne fungere i team eller har han/hun problemer med 

samarbeid? 

- I hvilken grad viser studenten evne og vilje til interkulturell kommunikasjon? 

  

Læring under veiledning 

- Har studenten evne til å bruke veiledningen som læringsmulighet for seg selv faglig og 

personlig? 

- Er studenten mottakelig for korreksjon? 

- Er studenten fastlåst i eget mønster og væremåte, slik at evnen til ny innsikt og personlig 

utvikling er begrenset? 

 

Psykisk tilstand 

- Har studenten psykiske forutsetninger for å gå inn i nære relasjoner til andre mennesker og 

forholde seg til en kirkelig tjeneste med de belastninger dette kan medføre? 

- Har studenten en påfallende atferd som gjør ham/henne uegnet til kirkelig tjeneste, evt. i 

en annen kultur? 

 

Anvendelse av kriteriene 

I løpet av første uken av PTS-emnene/-semesteret (IP1, IP2, IP3, ASPT) skal et refleksjonsnotat (600-

1000 ord) over evalueringskriteriene leveres inn, ut fra følgende spørsmål: Hvordan vurderer du deg 

selv nå i forhold til disse punktene? Hvilke mål har du for videre arbeid i inneværende emne/semester 

i forhold til kriteriene? Refleksjonsnotatet inngår i mappen. Eventuelle tidligere refleksjonsnotat tas 

med i vurderingen. 

I løpet av PTS evalueres studenten på en rekke områder: gjennomføring av øvelser, seminarer, 

gruppearbeid og praksisemner. Evaluering foretas både av enkeltområder og av praktikumsemnene 

samlet.  

Evalueringskriteriene blir ellers tatt opp i refleksjonsgrupper og enkeltsamtaler både med praksisleder 

og praktikumsrektor. 

Det understrekes at evalueringen primært har et positivt sikte, som et pedagogisk hjelpemiddel med 

sikte på studentens personlighetsmessige og åndelige modning. 

. Ka akte  estått  elle   p aksis pålegges  
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Dersom praksisveileder observerer forhold i praksisperioden som kommer inn under de 

ovennevnte evalueringskriteriene, og som hun/han mener kan skape problemer i en fremtidig 

misjonær-/prestetjeneste, skal dette signaliseres til studenten i evalueringsprosessen og 

bringes videre til praksisleder ved VID.  

Den normale prosedyre vil da være at praksisleder i aktuelle tilfeller innkaller en 

evalueringsgruppe bestående av praktikumsrektor, praksisleder og den av de eksterne 

veiledere som har hatt anmerkninger. 

Skriftlig melding sendes studenten med innkalling til møte med evalueringsgruppen. Ved 

innkalling skal det anføres hvilke forhold som skal tas opp. Studenten kan ta med seg en 

bisitter. 

I tilfeller av alvorlige anmerkninger i tilknytning til misjonspraksis i utlandet må 

praktikumsrektor og praksisleder vurdere rapporten sammen med studenten og vurdere 

hvilke kommunikasjonsmåter som er egnet for å avklare forholdene. 

Etter møtet med studenten avgjør praksisleder i samråd med praktikumsrektor hvorvidt 

studente s p aksis skal u de es til estått  elle  o   p aksis a efales . Et ko t otat o  
hvilke forhold som ble berørt under evalueringen, og hvilke tiltak som evt. er avtalt, legges i 

studentens mappe sammen med kopi av meldingen til studenten. Studenten skal informeres 

skriftlig om hvilke krav han/hun må oppfylle for å få sin praksis godkjent. 

Dersom praksisleder, etter en samlet vurdering av studentens praktikumssemester eller hele 

praktikum, er i tvil om studentens egnethet for fremtidig misjonær-/prestetjeneste, kan 

hun/han kalle inn evalueringsgruppen og student, evt. med samtlige praksisveiledere etter 

samme prosedyre som nevnt over. Praksisleder i samråd med praktikumsrektor avgjør om 

studenten skal pålegges en ny praksisperiode.   

 

. Ka akte  estått  elle  ikke estått  

Dersom praksisveileder ved studentens nye praksis har anmerkninger eller mener at de 

nødvendige krav ikke oppfylles i tilstrekkelig grad, innkalles evalueringsgruppen på nytt etter 

samme prosedyre som nevnt ovenfor. Praksisleder i samråd med praktikumsrektor må nå 

vu de e o  stude te s p aksis skal gis ka akte e  estått  elle  ikke estått . 
 

Praksisleder har ansvar for at prosedyren følges opp, og at det legges en plan for hvordan 

studenten skal følges opp, eventuelt med tilbud om veiledning med sikte på å få klarhet i 

fremtidig yrkesvalg. Her kan en sjelesørger eller annen fagperson utenfor seminaret trekkes 

inn som rådgiver. 
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Beskrivelse av de enkelte emner 

1ste år Bachelor i teologi (K/RLE årstudium) 

 

BTEOL-111 Bibelen og kristendommens historie 

Engelsk: The Bible and the History of Christianity 
________________________________________ 
Studiepoeng: 15 
Undervisningsstart: Høst 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: 72 
Vurdering: Høst 
Emnekode: RKG-111 
Godkjent:  UU Sak 11/14. 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Magnar Kartveit; Jostein Ådna og Torstein Jørgensen 
 
Introduksjon 

Bibelen er den viktigste kilden til det gammeltestamentlige Israels tro og historie, til Jesu person og 

virke, og til den kristne kirkes tilblivelse og tro.  Bibelen har vært viktig ikke bare for enkeltpersoner 

og kirker, men for samfunn og kulturer.   

Studiet vektlegger at en holdbar lesning og forståelse av Bibelen innebærer at teksten leses ut fra sin 

opprinnelige historiske kontekst og med en bibelvitenskapelig og teologisk tilnærming. Studiet gir en 

oversikt over Bibelen som helhet og en får arbeide med utvalgte tekster og tilegne seg 

hovedinnholdet i dem. Samlet gir emnet studentene grunnleggende kunnskaper om Bibelen som 

historisk, hellig og aktuell bok og skriftsamling i kristendommen (10stp). 

Kristendommen utgjør en dyp og bred strøm i norsk og europeisk kultur og historie, men har også 

satt dypt spor globalt. Kunnskaper i kristendommens historie er viktig for å forstå kristendommens 

samfunnsskapende og kulturformende betydning i vår tid.  

Studiet av kristendommens historie legger hovedvekten på kristendommens betydning for kultur og 

samfunn i historisk perspektiv. Her handler det om de lange linjer og utvalgte hovedtrekk ved 

kristendommens historie i globalt og nasjonalt perspektiv (5stp).  

 

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 Bibelen som historisk og hellig skriftsamling 

 Hovedtrekkene ved sentrale skrifter, fortellinger og personer i Det gamle og det nye 

testamente 
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 Hovedtrekk i allmenn kristendomshistorie gjennom 2000 år og i norsk kristendomshistorie 

gjennom 1000 år. 

 Kontinuitet og forandring i troslære, fromhetsmønstre og kirkens funksjon som 

samfunnsaktør 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 Gjøre rede for hovedtanker i sentrale bøker i Bibelen og tolke utvalgte bibeltekster 

 Forklare hovedtrekkene ved de historiske og religiøse forholdene i Israel/Palestina i bibelsk 

tid 

 Finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye 

testamente 

 Gjøre rede for viktige kristendomshistoriske begivenheter i oldkirken, i 

reformasjonsårhundret og nytiden, og for kristendommens stilling i dag 

 Beskrive kristendommens samfunnsskapende og kulturformende betydning 

 
Forkunnskapskrav 
Ingen 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
 
Arbeidskrav 
Ingen 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Karakter/vekting Varighet/omfang Tillatte hj.midler 

Teksttolkning/temaoppgave A-F 45% 2000 ord +/- 10% Alle 

Skriftlig eksamen A-F 55% 5 timer Ingen 

 

Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir 
gitt på individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre 
studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
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Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. 
 
Arbeidsformer 

Lese oversiktspensum 

Forelesninger over sentrale temaer i Bibelen og i Kristendommens historie 

Lese utvalgte bibeltekster 

Arbeide med sentrale spørsmål og temaer i grupper/seminarer 
Bruk av digitale hjelpemidler står sentralt i alle arbeidsformene 
 
 
Litteratur 
 

Lesepensum fra Bibelen: 

1 Mos 1-35; 2 Mos 1-24; 5 Mos 4-7; 12-13; 16; 27-30; Jes 1-12; 40-55; Am 3-9; Sal 1-13; 19-24; 36-51 

(100 s.). 

Matt 1-28; Joh 1-21; Apg 1-21; Gal 1-4; 1 Kor 1-16; 1 Tess 1-5. (83 s.). 

Noen utvalgte bibeltekster som skal fortolkes med henblikk på hovedbudskapet i tekstene: 

1 Mos 1-3; 12,1-9; 22,1-19; 2 Mos 3,1-15; 20,1-17; Jes 6; 9,1-7; 40,1-11; 52,13-53,12; Am 5; Sal 8; 22. 

Matt 3,13-17; 5,1-32; 6,7-15; 9,1-8; 16,13-23; 21;1-17; 26,17-29; 28,1-20. 

 
Bøker: 

Litteratur til Det gamle testamente: 

Hvalvik, Reidar og Terje Stordalen. Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og 

betydning. Oslo: Det Norske Bibelselskap, 1999: 19-31, 73-92, 107-120, 138-161 (68 s.). 

Til studiet av tekstavsnittene som studeres med henblikk på hovedbudskap benyttes 

kommentar(er) i et omfang av ca. 150 s. Anbefalt er: 

Kartveit, Magnar. red.  Det gamle testamentet. Analyse av tekstar i utval. 3. utgåva . Oslo: Det Norske 

Samlaget, 2003. 

Sum:  218 

Litteratur til Det nye testamente:  

Hvalvik, Reidar og Terje Stordalen. Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og 

betydning. Oslo: Det Norske Bibelselskap, 1999, s. 32-50, 176-200, 211-215, 232-245, 248-262, 264-

281, 292-299, 304-309, 324-326 (108 s.). 

Hjort, Birgitte Graakjær. Det Nye Testamentes omverden. Om politiske, religiøse og filosofiske forhold 

på Det Nye Testamentes tid. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2003, s. 82-109, 223-236, 243-305, 

312-316 (97 s.). 
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Kvalbein, Hans. "Matteusevangeliets teologi" i: Fortolkning til Matteusevangeliet. Oslo: Luther Forlag, 

1998 (= 2 bind [Bibelverket], Oslo: Nye Luther Forlag og Lunde Forlag, 1989/90, 1992/93); Bind 1, s. 

40-59 (20 s.). Finnes også som nettutgave, se: http://tinyurl.com/br38ytg   

Til studiet av tekstavsnittene som studeres med henblikk på hovedbudskap benyttes 

kommentar(er) i et omfang av ca. 100 s. Anbefalt er: 

Kvalbein, Hans. Fortolkning til Matteusevangeliet. Oslo: Luther Forlag, 1998 (= 2 bind [Bibelverket], 

Oslo: Nye Luther Forlag og Lunde Forlag, Bind 1.  1989/90, Bind 2. 1992/93). 

Til studiet av Kristendommens historie: 

Astås, Reidar. Kirke i vekst og virke. Allmenn og norsk kirkehistorie. 4. utgave. Oslo: Gyldendal, 2002. 

(360 s.) 

Brunvoll, Arve. Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Oslo: Lunde Forlag, 1972. (140 s.) 

                                                                                                            
Kompendium: 

Holt, Else Kragelund og Kirsten Nielsen. Bibelkundskab. Introduktion til Det Gamle Testamente. Århus: 

Aarhus Universitetsforlag, 1997 (eller senere): 32-67 (35 s.). 

Seland, Torrey. Paulus i Polis. Paulus' sosiale verden som forståelsesbakgrunn for hans liv og 

forkynnelse. Trondheim: Tapir Akademisk, 2004, s. 29-53, 221-235 (37 s.) 

 
 
 

Totalt ca. 1115s. 
 

  

http://tinyurl.com/br38ytg
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BTEOL-109 Religionsvitenskap, jødedom og islam                                                    
 

BTEOL-109/RKG-109 Religionsvitenskap, jødedom og 

islam                                                    

 
Nynorsk: Religionsvitskap, jødedom og islam 
Engelsk: Science of Religion, Judaism and Islam 
________________________________________ 
Studiepoeng: 15 
Undervisningsstart: Høst 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: 72 
Emnekode: RKG-109 
Godkjent: UU Sak 11/14 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Gerd Marie Ådna/Ingrid Løland 
 
Introduksjon 
Religioner spiller viktige roller i mange samfunn i dagens verden, og religionsvitenskapen gir nøkler til 

å studere og forstå disse rollene. Faget religionsvitenskap er i seg selv tverrfaglig og inkluderer ulike 

tilnærminger til religion, vekten legges i dette emnet på kulturvitenskapelig tilnærming ettersom 

religion betraktes som et kulturfenomen.  

Jødedommen og islam er historisk beslektet med hverandre og disse religionene har satt sitt preg på 

samfunn og kultur i fortid og nåtid. Islam er mest vektlagt på grunn av denne religionens aktualitet og 

relevans i samfunn og skole. 

Emnets første del (ca 5 sp) skal gi en innføring i religionsvitenskapelig teori og metode, med 

tyngdepunkt i kulturvitenskapelige tilnærminger til fenomenet religion. Religionsvitenskapelige 

teorier og begreper aktualiseres med eksempler fra alle verdensreligionene, selv om eksempler fra 

jødedom og islam vil få en særlig plass i emnet. Emnets andre del gir en innføring i jødedommen (ca 

2,5 sp) og islam (ca 7,5 sp), med størst vekt på islam. Både religionenes historie og deres nåtidige, 

globale utforming blir belyst. Det legges vekt på religionenes ulike dimensjoner med tanke på å 

utvikle et nyansert religionsbegrep. Emnet gir også studentene redskaper til å forstå ulike syn og 

praksiser i religionene, blant annet hvordan hellige tekster oppfattes, brukes og fortolkes, samt den 

religiøse kunstens plass og funksjon 

 

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 
 Religionsvitenskapelig faghistorie, sentrale religionsvitenskapelige begrep og 

arbeidsmetoder. 

 Sentrale trekk ved jødedommens og islams historie, retninger, lære og praksis. 
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Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne: 
 
 Anvende nøkkelbegreper og teoretiske perspektiver fra religionsvitenskap i drøfting av 

spørsmål knyttet til religion og samfunn. 

 Bruke kunnskap om jødedom og islam til å drøfte utviklingen av disse religionene og deres 
roller i moderne samfunn. 

 Drøfte hvordan jødiske og islamske hellige tekster og kunst forstås og fortolkes i sine 
respektive tradisjoner. 

 
Forkunnskapskrav 
Ingen 
 
Studiepoengsreduksjon 
(Emner som har gått de senere år som overlapper med emnet): REL 130 gir 5 poengs reduksjon og 
REL 150 gir 5 poengs reduksjon. 
 
Arbeidskrav 
Ingen 
 
Vurdering  hjemmeeksamen 70% og kortsvar ( kunnskaps) prøve 30 % 
 

Vurderingsform Karakter/vekting Varighet/omfang Tillatte hj.midler 

Flervalg- kortsvar-

prøve 

A-F/30 % 1 time Ingen 

Hjemmeeksamen A-F/70 % 3 dager Alle 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir 
gitt på individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre 
studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. 
 
Arbeidsformer 
Forelesninger 

Drøfte spørsmål i grupper/seminarer 

Studere tekster og bilder og samtale om disse i grupper og plenum 

Bruk av digitale hjelpemidler står sentralt i alle arbeidsformene 

 
Litteratur 
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Bøker: 
 
Gilhus, Ingvild Sælid og Mikaelsson, Lisbeth: Nytt blikk på religion: studiet av religion i dag. Oslo: Pax, 

2012. (178 s.) 
Groth, Bente: Jødedommen. Oslo: Pax, 2011. (247 s.) 
Opsal, Jan: Islam: Lydighetens vei. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. 2 utg. (326 s.), eller nyere (3. 

utgave 2016). Tilgjengelig også som e-bok: 
http://www.nb.no/nbsok/nb/61b53bcae7dd0b18afad6cd5d0260d8f.nbdigital?lang=no  

                                                                                                         
Kompendium: 
Dø i g, Co a Ale a. P esse s ø ke e /t oe s tje e e - posisjon og selvforståelse blant sunni-

usli ske i a e , Be it S. Tho jø s ud og Co a Ale a Dø i g ed.  Religiøse ledere: Makt 
og avmakt i norske trossamfunn. Oslo: Universitetsforlaget, 2012: 26–46 (21 s.) 

Gilhus, Ingvild S. «Kva er religion i dag? Religionsbegrep og religionsvitenskap». I Brunnvoll, 
Bringeland, Gilje og Skirbekk (red.): Religion og kultur: Ein fleirfagleg samtale. Oslo: 
Universitetsforlaget 2009. 19-31 (12s.) 

Lied, Liv Ingeborg. «Skriften på veggen. Bibelen som interiørartefakt». I Gilhus og Mikaelsson (red.) 
Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Oslo: Universitetsforlaget 2013. 147-170 (23 
s.) 

Rothstein, Mikael. «Homogeniseret omverdensklassifikation hos penan: Natur og religion i en 
virkelighed uden natur og religion». I Chaos – Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske 
studier. 63, 2015. 83-116 (33 s.) 

Stensvold, Anne. «Dualisme og ambivalens». I Dïn – tidsskrift for religion og kultur. 1-2, 2011. 50-64 
(14 s.) 

Vogt, Ka i. Å æ e so  e  kled i g fo  h e a d e … Ekteskap og ettsp aksis i isla sk t adisjo , i 
Berit S. Thorbjørnsrud (red.) Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse 
Norge. Oslo: Abstrakt, 2005: 152–173 (22 s.)  

Ådna, Gerd Marie. «Troende, trøstende og kanskje tvilende – transnasjonal muslimsk hverdag». I 
Kalvig og Solevåg (red.): Levende religion: Globalt perspektiv – lokal praksis. Stavanger: 
Hertervig Akademisk 2015. 132-153 (22 s.) 

 
Tekster fra jødedom og islam: 

Koranen, i Verdens hellige skrifter. Oversatt av Einar Berg. Oslo: De norske bokklubbene, 2000: 

Kapittel (sure) 1; 2,255-257; 37,101-113; 42,1-9; 43,1-14; 96,1-5; 97; 112. (8 s.)  

Klassiske islamske tekster: Tro og tanke, i Verdens hellige skrifter. Utvalgt og innledende essay ved 

Amund Bjørsnøs. Oversatt av A. Bjørsnøs, Magid Al-Araki og Christopher Andreas Holmboe. 

Oslo: Bokklubben, 2013: 37–  P ofete s li  og le et–Sira , –  E  isla sk 
katekis e .  s.     

De rettvises hager: Al-Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad, i Verdens hellige 

skrifter. Oversettelse og innledende essay av Nora S. Eggen. Bokklubben 2008: 188–193 

Boke  o  klæ ; –  Boke  o  fo t i lige ha dli ge ; –  Boke  o  
hajj .  s.   

Jødiske skrifter, i Ve de s hellige sk ifte . Oslo: De o ske okklu e e, :  O  Ha uka-

feste , f a Aggada ; –  Bø e  so  le lest fø  sa atsl se e le te t ; –199 

Ø ets l s  og Må e s l s li  gje opp ettet , f a Ka ala ; –270 De  falske 
gjestf ihete , f a Hasidis e .  s.  

http://www.nb.no/nbsok/nb/61b53bcae7dd0b18afad6cd5d0260d8f.nbdigital?lang=no
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Talmud: Tekster i utvalg, i Verdens hellige skrifter. Utvalg og innledende essay av Lynn Claire 

Feinberg. Oslo: Bokklubben 2012: 61–  Bø e s og elsig else s plass og et d i g .  
s.) 

 
Total: 1000 sider.  
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BTEOL-107 Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner                                                    
Nynorsk: Etikk og livssyn, kristen tro og trustradisjonar 
Engelsk:  Ethics and views of life, Christian Beliefs and traditions 
________________________________________ 
Studiepoeng: 15 
Undervisningsstart: Vår 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: 72 
Emnekode: RKG-107 
Godkjent:  UU Sak 11/14. 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Knut Alfsvåg og Torstein Jørgensen 
 
Introduksjon 
Emnet skal gi innsikt i prinsipiell og konkret etikk. Dette inkluderer etiske modeller og drøftinger av 
etiske spørsmål. Emnet skal gi innsikt i sekulære livssyn i dag. Emnet gir også innsikt i kristen tro og 
trostradisjoner i møte med ulike religiøse og livssynsmessige alternativer i vår tid. 

Studiet gir en innføring i etiske begreper og begrepsforståelse i historisk og samtidsperspektiv. 

Studentene utfordres til å bruke dette i drøfting av etiske dilemma og aktuelle problemområder 

(5sp).  

Emnet gir videre oversikt over utvalgte sekulære livssynstradisjoner i nyere tid. Her legges 

hovedvekten på livssynshumanisme og dens stilling i Norge og i verden i dag (2,5sp).  

Hva angår kristendommen som aktuell og samtidig religion, legges vekten på kristendommens stilling 

og egenart i møte med ulike religiøse og livssynsmessige alternativ i vår tid. Til dette hører en 

innføring i kristen troslære og etikk (5sp), og en oversikt over utvalgte trostradisjoner og 

kirkesamfunn innenfor kristendommen (2,5sp).   

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 Etiske begreper, teorier og argumentasjonsmodeller 

 Sammenhenger mellom etikk, livssyn og filosofi 

 Hovedtrekk ved sekulære livssynstradisjoner med vekt på livssynshumanismen 

 Sentrale punkter og sammenhenger i den kristne tro slik den kommer til uttrykk i de felleskristne 

trosbekjennelsene 

 Den norske kirke og andre kristne trostradisjoner og bevegelser 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 Identifisere og drøfte etiske utfordringer med vekt på aktuelle verdier og spørsmål i samtiden 
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 Drøfte sentrale trekk ved ulike sekulære livssyn 

 Gjøre rede for sentrale ledd i den kristne tro i møte med aktuelle alternative religioner og livssyn 

 Analysere og beskrive noen estetiske uttrykk i kristendommen 

 
Forkunnskapskrav 
Ingen 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
 
Arbeidskrav 
Ingen 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Karakter/vekting Varighet/omfang Tillatte hj.midler 

Innleveringsoppgave A-F 45% 2000 ord +/- 10% Alle 

Skriftlig eksamen A-F 55% 5 timer Ingen 

Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 
individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 
ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike former for 
studentevaluering. 

 
Arbeidsformer 

Lese oversiktspensum 

Forelesninger 

Drøfte sentrale spørsmål og temaer i grupper/seminarer 

Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene 

 
Litteratur 
 
Bøker 

Etikk 

Christoffersen, Svein Aage.. Handling og dømmekraft. Etikk og menneskesyn i lys av kristen kulturarv. 

2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. (230 s). 

Jollien, Alexandre and Kolstad, Hans. 2010. Lovet være svakheten. Bergen: Efrem forlag, 2010. (130 

s). 
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Livssyn 

P.M. Aadnanes, Livssyn, Universitetsforlaget 2012, s. 9-74 og s. 130-215 (150 s.) 

L.G. Lingås, Humanisme og andre verdslige livssyn, www.etikk.net 2002 (175 s.) 

 

Kristendom 

Kringlebotn Sødal, Helje (red.). Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap. Kristiansand: 

Høyskoleforlaget, 2002 (utvalgte kapitler). 

Skottene, Ragnar. Kristne symboler. Oslo: Verbum Forlag, 2002, ss. 12-59; 68-83; 90-115; 136-145; 

168-178. 

Brunvoll, Arve. Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Oslo: Lunde Forlag, 2004 (140 s.). 

Fartein Valen-Sendstad. "Ikke for å herske". Innføring i den kristne tro. Kristiansand: Høyskoleforlaget 

2005. 

Eller: 

Redse, Arne. Mennesket i Guds verden, 3. utgave. Oslo: Lunde Forlag, 2011. 

                                                                                                            

Kompendium 

Etikk 

Mæland, Bård. "Disneyland eller Tsjernobyl? Etiske perspektiver på globaliseringen", Tidskrift for 

Teologi og Kirke 1 (2010), 4-17 (13 s).  

Nordhaug, Odd. "Etikk og globalisering". I Retorikk, etikk og næringsliv. red. Nordhaug, Odd og 

kristiansen, Hans-Ivar. Oslo: Forlag1, 2009, s. 353-70 (17 s). 

 

Livssyn 

P.B. Grande, Sentrale livssyn, Oslo 2004, s. 83-98 (15 s.) 

L.F.H. Svendsen, Mennesket, moralen og genene: En kritikk av biologismen, Oslo 2001, s. 62- 

91 (30 s.) 

 

Kompendier vil være tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning. 

 
  

http://www.etikk.net/
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BTEOL Kontekst og identitet                                                    
Engelsk: Context and Identity 
________________________________________ 
Studiepoeng: 15 
Undervisningsstart: Vår 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: 48 
Emnekode: RKG-106 
Godkjent:  UU Sak 12/14. 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Terese Bue Kessel 
 
Introduksjon 

Emnet er en tverrfaglig innføring i dagens kulturelle Norge som kontekst for kirkelig og 
teologisk virksomhet. Det tar utgangspunkt i en kirkehistorisk og samtidshistorisk analyse av 
denne konteksten, men bruker perspektiver fra kulturkunnskap, misjonsteologi og praktisk 
teologi for å hjelpe studentene til å håndtere og relatere seg til et komplekst og pluralistisk 
samfunn. Emnet gir kunnskap om den historiske bakgrunnen til kristendommens samtidige 
plass og posisjon i samfunnet, om det flerkulturelle og flerreligiøse Norge i historisk- og 
samtidsperspektiv, og bidrar til forståelse av religions- og kulturmøter på ulike arenaer i det 
norske samfunn. Temaer som kulturelt mangfold, identitet, individualisme, det 
moderne/postmoderne, samfunn er sentrale undervisningsområder. Hvilke forestillinger har 
vi om likhet og mangfold og hva vil det si å være kvinne og mann i et moderne samfunn? 
Spørsmål om det finnes et felles identitetsgrunnlag som gjør Norge til et samfunn og hva som 
limer dette samfunnet sammen, er sentrale innfallsvinkler for å forstå dagens virkelighet og 
kontekst. 

Emnet skal gi innsikt i faglig og generell debatt om forståelsen av kirkens betydning i en norsk 
samtidskontekst. Emnet gir også kunnskap om teologiske problemstillinger som reiser seg i 
kristendommens møte med ulike kulturelle og religiøse kontekster. 

 

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 
 

 historisk bakgrunn for religionens plass og rolle i det moderne Norge 

 dagens norske samfunn som kontekst for kirkens eksistens og virksomhet 

 identitetsprosesser og identitetsgrunnlag i vårt pluralistiske samfunn, spesielt med 
tanke på prestens identitet og forholdet mellom kirkens trosgrunnlag og prestens 
rolle som (vei)leder 

 utfordringer knyttet til sameksistens i et flerkulturelt samfunn 

 teologiske problemstillinger knyttet til kristen tro og praksis i ulike kulturelle og 
religiøse kontekster 
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Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne: 
 

 reflektere kritisk og konstruktivt over konkrete utfordringer for kristen tro og praksis i 

en samtidskontekst 

 delta i faglig og generell debatt om forståelsen av kirkens samfunnsmessige 

betydning i en norsk samtidskontekst 

 
Forkunnskapskrav 
Generell studiekompetanse 
Anbefalt: Gjennomført høstsemesteret i K/RLE-emnene 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
 
Arbeidskrav 

 Obligatorisk essay på 2000 ord (+/- 10%) som vurderes med karakteren bestått/ikke bestått. 

 I tilfelle fravær på KOL-uken må dette kompenseres med å skrive et essay over et oppgitt 

emne på 2000 ord (+/- 10%). 

 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

       

 Hjemmeeksamen  
3 dagers hjemmeeksamen 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 
individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 
ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike former for 
studentevaluering. 
 
Arbeidsformer 
Faglærer i kulturkunnskap er hovedansvarlig for undervisningen i emnet, men deler av det vil 

undervises av faglærere i kirkehistorie, misjonsteologi og praktisk teologi. I emnet inngår en 

obligatorisk KOL-uke hvor studentene skal diskutere tverrfaglige problemstillinger knyttet til kontekst 

og identitet, og presentere sine bidrag for de andre studentene. Fravær på KOL-uken må 

kompenseres med å skrive et essay over et oppgitt emne på 2000 ord (+/- 10%). 

 
 
 
Litteratur 
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Bøker: 

Berkaak, Odd Are og Ivar Frønes. Tegn, tekst og samfunn. Oslo: Abstrakt forlag, 2009. (162s.)                                                

Elstad, Hallgeir, Nyere norsk kristendomshistorie. Bergen: Fagbokforlaget, 2005. (100 s.) 

Leirvik, Oddbjørn. Religionspluralisme: Mangfald, konflikt og dialog i Norge. Oslo: Pax Forlag, 2007. 

(114 s)                  

Modéus, Fredrik. Längta efter liv: Församlingsväxt i Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum, 2009, s. 

141-226. (85 s.) 

Repstad, Pål (red.). Norsk bruksteologi i endring: Tendenser gjennom det 20. Århundre. Trondheim: 

Tapir, 2010, s. 9-55, 115-187, 213-242. (144 s.) 

                                                                                                            
Kompendium: 

Alfs åg, K ut. Åpe  folkeki ke – ideal elle  otset i g?  Kirke og kultur, nr. 3 (2006): 321-
326. (5 s.) 
Akerø, Hans Arne. "Prest - en veileder inn i hellighetssonen? En presentasjon av, og 
kommentar til, Manfred Josuttis nye pastoralteologi". I Kirken, lekfolket og presteskapet: 
kirkeliv og kirkereformer i Den norske kirke ved tusenårsskiftet : festskrift til Frank Grimstads 
50-årsdag 25. oktober 1999, red. Marit Halvorsen Hougsnæs, 119-133. Oslo: Kirkens 
arbeidsgiverorganisasjon, 1999. (14 s) 

Baasland, Ernst: Kristendom på norsk. Oslo: Luther Forlag, 1995, s.101-113. (13 s.) 

Berentsen, J.-M., T. Engelsviken og K. Jørgensen. Missiologi i dag. Oslo: Universitetsforlaget, 2004 (2. 

utg.). s. 220-261. (41 s.) 

Be gsga d, Nils Asle. F a stag asjo , ia ekst til ikdo . I  K a ha  olje  gjo t ed oss? Red 
Bergsgard, Nils Asle og Anders Vassenden. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, Kap.4, 2015.                                                     

Bot a , Pål Ketil. E d i ge  i o d e s eligiøse li , i Religion i dagens Norge. Mellom 

sekularisering og sakralisering, red. Botvar, Pål Ketil og Ulla Schmidt, 11-24. Oslo: 

Universitetsforlaget, 2010. (13 s) 

Ch istoffe se , S ei  Aage. Be et i ge  o  de  i øteko e de Gud elle  h a et  e  åpe  
folkekirke? Kirke og kultur nr. 3 (2006): 315-320.  (5 s.) 

Eide, Elisa eth og K isti  Ska e O ge et. To sk itt f a  og ett til ake , i  Ette  este kjø , Eide, 
Elisabeth og Kristin Skare Orgeret (red). Oslo: Universitetesforlaget, 2015.  (16 s) 

Engebrigtsen, Ada Ingrid og Øyvind Fuglerud. Kultur og generasjon. Oslo: Universitetsforlaget, 2009, 

s. 11-35.  (24 s.)  

Eriksen, Thomas Hylland. Hva er sosialantropologi. Oslo: Universitetsforlaget, 2006, s. 135-150.  (15 

s.)          

G e o, To  Joha  S. Pasto alt lede skap – en teologisk og kirkelig nødvendighet: Noen 

pasto alteologiske pe spekti e . I Prest og ledelse, red. Morten Huse, 63-80. Oslo: Verbum, 2000.

   (17 s.) 

Heggstad, Ha ald. E  åpe  ki ke , Kirke og kultur, nr.3 (2006): 327-332. (5.s) 
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Henriksen, Jan-Ola . Makt og a akt la t lede e i De  o ske ki ke  I Religiøse ledere: 
Makt og avmakt, 200-215. Oslo: Universitetsforlaget, 2012.  (15 s) 

Kjeldstadli, Knut. Sammensatte samfunn. Innvandring og inkludering. Oslo: Pax Forlag AS, 2008, s. 

131-158.  (27 s.) 

Le hei , Bi gitte. u gk kjep aksis. o: Nok e fø eset i ge  fo  å te ke, tale og gje e opa 
folkekyrkje sett frå ein ungdomsteologisk ståstad .  I Kirke og kultur, nr.3 (2006): 339-346.
  (7 s) 
Lo e tze , Håko . Misjo shø a og de o alda e de k etsløp  og Si ilsa fu  i e d i g  i 
Moraldannende kretsløp. Stat, samfunn og sivilt engasjement. Oslo: Abstrakt forlag. 2007.     
                                                                                                                                                     (19 s)       
Mo te se , Viggo. Det ode e A eopagos. He i od et ultidi e sio alt 

issio s eg ep.  I Misjon og kultur: Festskrift til Jan-Martin Berentsen, red. Thor 
Strandenæs, 55-73. Stavanger: VID vitenskapelige høgskoles forlag, 2006.  (19 s.) 

Mæla d, Bå d. H a skal p este  lig es ed? O  ulighete  og g e se  fo  pasto alteologisk 

i agi asjo . Halvårsskrift for Praktisk Teologi, nr. 27 (2010) 1: 51-61.                     (10 s.) 

Mæla d, Bå d. Nå  i pe iet ak e  og ki ke e a gi alise es : ki kelig ei agi asjo  i 
i agi asjo salde e . Halvårsskrift for Praktisk Teologi, nr. 27 ( 2010) 2: 23-34. (11 s.) 

Næss, Hans Erik. Små nøkler, store dører. Invitasjon til sosiologi. Oslo: Universitetsforlaget, 2010, s. 

88-116. (28 s.) 

Olse , Jø  He ik. Religio steologie s t e lodt pe : A, B og C.  I Religionsteologi, red. H. Nielsen, 

27-42. Fredriksberg: Unitas, 2004. (16 s.) 

Rosenlund, Lennart og Anders Vassenden. F a ett til flei e hie a kie , og e  fo telli g o  dage s 
do i e e de li sstile  og kultu e  i Sta a ge . I  Kva har oljen gjort med oss? Red.Bergsgard, Nils 

Asle og Anders Vassenden.  Oslo: Cappelen Damm Akademisk, Kap. 5,  2015.      41 sider                                                         

                                                                                                                                 

 

S h idt, Ulla. No ge: et eligiøst plu alistisk sa fu ? i Religion i dagens Norge. Mellom 

sekularisering og sakralisering, red. Pål Ketil Botvar og Ulla Schmidt, 25-43. Oslo: Universitetsforlaget, 

2010.   (18 s.) 

Skjevesland, Olav. Invitasjon til praktisk teologi: En faginnføring. Oslo: Luther Forlag, 1999, s. 
79-91.   (12 s.)  
Stålsett, Stu la. H o  fi e  teologie  sted?  Norsk tidsskrift for misjon nr. 49 (1995) 2: 83-
100. (17.s) 
Woodhead, Linda. Christianity : A very short introduction. Oxford: Oxford University Press 
2004, s. 89-108.   (19 s.) 
 
Til sammen 1038 sider. 
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Integrert semester i praktisk teologi (ISPT) 
 

Menighetstilknytning i løpet av bachelorstudiet i teologi 
Nynorsk: Kyrkjelydstilknyting under bachelorstudiet i teologi 

Engelsk: Parish Affiliation in the BTh-program 
________________________________________ 
Knyttes til fagene NT, GT, KMH, ST og MT 
 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Praksisleder 
 
 
Introduksjon  
Studentene som tar bachelorgrad i teologi skal være knyttet til en menighet fra og med 3. 
semester til og med 7. semester.  Praktikumsrektor/ praksisleder vil i løpet av 2. semester ha 
en samtale med de aktuelle studentene for å informere om dette, samt veilede studentene i 
å finne en aktuell menighet.  Menighetstilknytningen gjenspeiles som arbeidskrav i fagene NT, 
GT, KMH, ST og MT.  Arbeidskravene i disse fagene er utformet slik at det forutsettes 
tilknytning til menigheten over tid. VID har ansvar for å finne menigheter der en av prestene 
fungerer som kontaktperson for studentene, og det er ønskelig å finne en menighet der 
studentene har en naturlig tilknytning. Intensjonen er at studentene blir aktive deltakere i 
menighetene, og at studentene er engasjert i menighetslivet også utover det som kreves i de 
ulike fagene. VID har ansvar for at det lages en kontrakt mellom en av prestene i menigheten, 
studenten og VID.  
 

Arbeidskrav 
Se emnebeskrivelser for fagene NT, GT, KMH, ST og MT. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Se de enkelte emnene  
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ISPT-401 Integrert Praktikum 1 (IP1) (10 ECTS) 
Nynorsk: Integrert Praktikum 1 
Engelsk: Integrated Practical Theology 1 
________________________________________ 
 
Godkjent i HR sak 12/11 
Dette er første emne i det integrerte praktikumstudiet. Emnet er en obligatorisk del av 
profesjonsstudiet og er plassert i 3. semester. 
Emnet består av følgende delemner: 
- Homiletikk 1 (4 ECTS) 
- Kateketikk 1 (2 ECTS) 
- Liturgikk 1 (2 ECTS) 
- Menighetspraksis (2 ECTS) 
For emnebeskrivelser, se delemnene. 
 

Homiletikk 1 (4 ECTS)  
Nynorsk: Homiletikk 1 
Engelsk: Homiletics 1 
________________________________________ 
Studiepoeng: 4 
Undervisningsstart: høst 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: 14 timer, samt deltakelse i prekenseminar med presentasjon og 
tilbakemelding. Obligatorisk deltakelse, min 80% frammøte  
Emnekode: ISPT-401 
Godkjent: HR sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Hans Austnaberg 
 
Introduksjon 

Emnet behandler et sentralt anliggende i den lutherske tradisjon, nemlig formidlingen av det 
kristne budskap gjennom ulike former for forkynnelse. Emnet gir innføring i homiletikk og 
metode i forberedelse av kort preken. Evne til å bruke eksegetisk arbeid i forkynnelse og å 
forholde seg reflektert til egen person og tilhørerne inngår. Emnet gir kunnskap om 
problemstillinger i forkynnelse for barn og ungdom. Øvelser i utarbeidelse og framførelse av 
kort preken/andakt med respons inngår. 

 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten ha 
 oversiktskjennskap til prekenhistorien 
 kunnskap om metode i prekenforberedelse og –beskrivelse 
 kjennskap til sentrale problemstillinger i forkynnelse for barn og ungdom 
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Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 
 kunne anvende eksegetisk arbeid i forkynnelse 
 ha evne til å reflektere over betydningen av forkynnerens rolle 
 ha evne til å anvende kunnskap om tilhørere, bilder og fortellinger i prekenarbeidet 
 kunne forberede, utforme og framføre en kort preken 

 
Forkunnskapskrav 
Årsenhet K/RLE 
 
Arbeidskrav 
Innlevering av kort preken (800-1000 ord) med faglig innledning (600-800 ord). Aktiv 
deltakelse i prekenseminar med respons. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet 
for IP 1. Vurdering av innlevert kort preken. 
Vurderes til bestått/ikke bestått 

 

 

 
Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter 
som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Selvstudium, gruppearbeid, forelesninger, muntlig framføring av kort preken med påfølgende 
respons. NT-lærer deltar normalt i deler av undervisningen 
 
 
Litteratur 
Bøker 

Jakobsen, Rolv Nøtvik og Øierud, Gunnfrid Ljones. Prekenbeskrivelse. Forstå – formidle – 
forbedre – forkynne. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009, 15-110 (95 s.) 

No dhaug, Hal o . … så itt hus ka  li fullt. E  ok o  p eke e . Oslo: Luthe  Fo lag, : 
51-78, 107-168. (88 s.). (Finnes også elektronisk på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-
nb_digibok_2008100104022) 

 

Nettressurser 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008100104022
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008100104022
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Aust a e g, Ha s. O  et d i gsfull fo k else og e d i gse fa i ge .  I 
Grensesprengende. Om forkynnelse for ungdom, red. H. Austnaberg og B. Mæland, 73-
95. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009. (22 s.). (Finnes elektronisk: 
http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9284)  

                                                                                               
Kompendium 

Elli gse , Egil Elli g. H a i ite e  i u ge e eske  til å æ e ed på?  I 
Grensesprengende. Om forkynnelse for ungdom, red. H. Austnaberg og B. Mæland, 157-
168. Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009. (11 s.) 

Fee, Gordon D. New Testament Exegesis. A Handbook for Students and Pastors. 
Louisville/London: Westminster John Knox Press, 2002, s.133-154 (21 s.) 

Harbsmeier, E. and H. Raun Iversen. Praktisk teologi. Frederiksberg, ANIS, 1995, s. 350-357 (8 
s.) 

Leganger-K ogstad, Heid. Fo k else i øte ed e   tid.  I Himmel over livet: forkynnelse 
for barn i en ny tid, red. R. Halle og G. Hegerstrøm, 19-32. Oslo: IKO-forlaget, 2000. (13 
s.) 

S høie , K isti  Solli. Fo k e e  so  olle odell.  I Himmel over livet: forkynnelse for barn 
i en ny tid, red. R. Halle og G. Hegerstrøm, 76-85. Oslo: IKO-forlaget, 2000. (9 s.) 

 

Til sammen 267 s. 

 

Kompendier vil være tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning.  
 
 
 

Kateketikk 1 (2 ECTS) 
Nynorsk: Kateketikk 1 

Engelsk: Christian Education 1 

________________________________________ 

Studiepoeng: 10 

Undervisningsstart: Høst 

Undervisningssemestre: 1 

Antall undervisningstimer:  Normalt 16 undervisningstimer 

Emnekode: ISPT-401 

Godkjent: HR sak 12/11 

 

VID vitenskapelige høgskole – MHS 

http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_9284
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Emneansvarlig: Kirsti Melangen 

 

Introduksjon 

Dette emnet omhandler formidlingen av det kristne budskap gjennom ulike former for opplæring. 

Undervisningsarbeid innebærer både faglig, metodisk og menneskelig utfordring. Det er en 

målsetting av studenten blir seg dette aspektet bevisst, og i noen grad får prøve seg og bearbeide sitt 

eget forhold til undervisningssituasjonen. Studiet gir innføring i kirkelig undervisning og kunnskap om 

trosopplæringen i Den norske kirke. Øvelser i tilknytning ti konfirmantundervisning inngår i emnet. 

Læringsutbytte 

Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten ha: 

 kunnskap om læring, ulike læringsteorier og religiøs utvikling 

 kunnskap om planlegging og tilrettelegging av kirkelig undervisning 

 kunnskap om bakgrunn for og innhold i trosopplæringsreformen og trosopplæringsplanen i 

Den norske kirke 

 kunnskap om dåpsfasen og møtet med dåpsfamilier 

 grundig kunnskap om trosopplæringens  plan for konfirmasjonstiden og undervisning av 

konfirmanter 

 kunnskap om inkludering og ansvaret for tilrettelegging av undervisning for mennesker med 

ulike behov, særlig innen trosopplæringen.     

 

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten:  

 kunne planlegge og gjennomføre undervisningssamlinger for ulike aldersgrupper og 

situasjoner 

 kunne planlegge og gjennomføre en samling med konfirmanter 

 kunne gjøre bruk av innholdet i Den norske kirkes plan for trosopplæring  

 kunne gjennomføre en dåpssamtale eller andre måter å møte dåpsfamilier på knyttet opp 

mot Den norske kirkes plan for trosopplæring 

 kunne vite om og kunne gjøre bruk av ulike instanser som kan støtte opp om og 

tilrettelegge for mennesker med ulike behov 

 

Forkunnskapskrav 

Årsenhet K/RLE 
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Arbeidskrav 

Innlevering av et undervisningsopplegg for konfirmanter (600-800 ord) med faglig innledning (400-

600 ord) 

 

Vurdering   

 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet for IP1. 

Vurdering av innlevert konfirmantopplegg. Vurderes til 

bestått/ikke bestått 

 

 

 

Åpent for studenter med studierett  

Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

 

Studentevaluering 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 

Arbeidsformer 

Selvstudium, gruppearbeid, forelesninger, muntlig framføring av konfirmantopplegg med påfølgende 

respons 

 

 

Litteratur 

Gud gir – vi deler. Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Kirkerådet, Den norske kirke, 2010: 3-39 

(36 s.) (Finnes elektronisk: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=11495) 

Melangen, Kirsti: Kunsten å være klar - en fagbok om undervisning i kirken. Eide forlag 2016: 11-74,  

89-106, 119-128, 165-177. (98 s.) 

Til sammen 134 s. 

 

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=11495


Profesjonsstudiet i teologi 
 

40 
 

Liturgikk 1 (2 ECTS)  
Nynorsk: Liturgikk  1                                             
Engelsk: Liturgics 1 
________________________________________ 
Studiepoeng: 2 
Undervisningsstart: Høst/3. semester  
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: 12 timer 
Emnekode: ISPT-401 
Godkjent: HR-sak 12/11, revidert UU-sak 23/15 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Karen Margrete E. Mestad  
 
Introduksjon 

Emnet gir en grunnleggende innføring i gudstjenestens teologiske forutsetninger i en luthersk 
kirke. Det gir videre en innføring i kirkeårets betydning for kristen gudstjenestefeiring og 
hvordan prestens rolle som liturgisk leder er å forstå. Særskilt oppmerksomhet vies Den 
norske kirkes gudstjenestereform og ordning for hovedgudstjenesten. 

 

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

 kjenne betydningen av gudstjenestens ordo og dens enkelte ledd 

 ha kunnskap om kirkeårets betydning for kristen gudstjenestefeiring 

 ha kunnskap om de teologiske forutsetninger og generelle retningslinjer for Den 
norske kirkes gudstjenestereform 

 være fortrolig med Ordning for hovedgudstjeneste i Den norske kirke og dens 
Alminnelige bestemmelser (2011) samt forutsetningene for å utvikle en lokal 
grunnordning for hovedgudstjenesten 

 ha kunnskap om prestens rolle som liturgisk leder i samarbeidet med andre om 
planlegging og gjennomføring av gudstjenester 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

 kunne reflektere over denne kunnskapen med tanke på det praktiske arbeidet med 
gudstjenesten i en menighet 

 kunne være med å planlegge og gjennomføre en gudstjeneste, i samarbeid med prest 
og øvrige ansatte og frivillige i menigheten  

 
Forkunnskapskrav 
Fullført ett år i studieprogrammet BTEOL 
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Studiepoengsreduksjon 
Ingen 
 
Arbeidskrav 
Obligatorisk deltakelse i forelesninger og gruppearbeid med minimum 80 %.  
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet 
fo  IP , so  u de es ed estått  elle  
ikke estått . 

 

 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter 
som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Selvstudium, forelesninger og gruppearbeid 
 
Litteratur 
Bøker 
Gudstjeneste for Den norske kirke. Oslo: Eide Forlag, 2011, Kap 6, 7 og 8 (132, som tilsvarer 
105) 
 
Kompendium  
Halldorf, Peter. Hellig år. Oslo: Luther forlag 2012, s. 39-40, 58-62, 87-91, 159-161, 174-178 

og 182-185 (24) 

Sa egaa d, F ed ik. P este  so  s olise e de, st ategisk og sa ha dle de lede . E  
odell fo  sok ep este s lede skap i folkeki ke . I Hegstad, Harald et al (red). Halvårsskrift 

for praktisk teologi (2) 2009 s 17-28 (12) 
Til sammen: 141 sider                             

Kompendier vil være tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning. 
 
 

Ressurser som forutsettes kjent og vil bli benyttet i undervisningen: 

Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjeneste [i Den norske kirke]. Oslo: 
Kirkerådet, Den norske kirke, 2011. 
(Nettressurs: http://www.gammel.kirken.no/?event=dolink&famID=3509 ) 

http://www.gammel.kirken.no/?event=dolink&famID=3509
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Ordning for hovedgudstjenesten [i Den norske kirke]. Oslo: Kirkerådet, Den norske kirke, 2011. 
(Nettressurs: http://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-troen/gudstjeneste---
liturgi/gudst2011_2012_ordning_hovedgudstj_bokm.pdf                            

      
Øvrige nettressurser med dokumenter og liturgier relatert til Den norske kirkes 

gudstjenestereform: (http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=9241 
 
 

 

Menighetspraksis  (2 ECTS, 2 uker)  
Nynorsk: Kyrkjelydspraksis  
Engelsk: Church Internship  
________________________________________ 
Studiepoeng: 2 
Undervisningsstart: Høst 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: Obligatorisk deltakelse (min. 80%) i 2 uker (2 x 5 dager).  
Emnekode: ISPT-401 
Godkjent: HR sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Praksisleder 
 
Introduksjon 
Dette emnet tilrettelegger muligheter for erfaring og refleksjon i tilknytning til praksis i en 
lokal folkekirkemenighet. Erfaringsbasert læring skal bidra til å utvikle personlig og faglig 
identitet med tanke på prestetjenesten i lys av kirkens vesen og vekst. Deltakelse i 
menighetspraksis innebærer en samarbeidsrelasjon til en stedlig veileder som har ansvar for 
opplegget i praksisperioden. Tyngdepunktet i veiledningen ligger i brytningen mellom person, 
yrkesutøvelse og teologi. Utplassering kan skje individuelt eller i gruppe. Praksisperioden 
strekker seg over to uker. I løpet av praksis skal studentene være med på / observere: 

 Gudstjenestene i menigheten i den aktuelle perioden  
 4 kasualiasamtaler, hvorav minst én sørgesamtale og én dåpssamtale 

 Konfirmantundervisning 
 Stabsmøter 
 Forberedelse av menighetsrådsmøte med daglig leder, samt delta på 

menighetsrådsmøte 
 Samling på sykehjem 

 
Egne bidrag 
I tillegg til observasjonene skal studentene ha 3 egne bidrag i løpet av praksisperioden.  
Studentene skal være med i gudstjenesteplanlegging og delta som medliturg i en gudstjeneste. 
I tillegg skal studentene ha et bidrag i konfirmantundervisning. Studentene skal også ha en 
andakt i en selvvalgt sammenheng, så som sykehjem, barneklubb, ungdomsklubb eller 
lignende.  

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=9241
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 Dersom det ikke er mulig å få gjennomført alle oppgavene i løpet av praksisperioden, skal 
studentene utføre de resterende observasjonene/oppgavene i etterkant av praksisperioden. 
For studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke tilrettelegges tilsvarende veiledet 
praksis, som normalt vil finne sted i det kirkesamfunnet studentene tilhører.  
 
Læringsutbytte 

Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten  
 ha kunnskap om praktisk prestetjeneste og gudstjenesteplanlegging 
 ha kunnskap om menighetsledelse og de ulike lederfunksjonene i menigheten 

 
  Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 
 kunne planlegge og medvirke i ulike former for gudstjenester 
 kunne formidle kristen tro til ulike aldersgrupper i ulike sammenhenger 

ha evne til å reflektere rundt sin egen framferd i ulike menighetssammenhenger 

 ha evne til å reflektere rundt viktige problemstillinger knyttet til samtaler/møter med 
mennesker 

 ha evne til å reflektere rundt de ulike lederfunksjonene i kirken…  
 
Forkunnskapskrav 
Årsenhet i K/RLE 
 
Arbeidskrav 
Evalueringsrapport utarbeidet i fellesskap av student og praksisveileder. Individuelt 
refleksjonsnotat fra praksisperioden, 600 – 1000 ord, med etterfølgende samtale. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Praksis vurderes til bestått/ ikke bestått på 
bakgrunn av evalueringsrapport og 
individuelt refleksjonsnotat. 

 

 
Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter 
som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert.  
 
Arbeidsformer 
Observasjon av og deltakelse i menighetslivet 
Veiledning på praksissted 
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2. år Bachelor i teologi 

BTEOL-220 Nytestamentlig gresk (20 ECTS) 
Nynorsk: Nytestamentleg gresk 

Engelsk: New Testament Greek 

________________________________________ 
Studiepoeng: 20 
Undervisningsstart: Høst 
Undervisningssemestre: 3. og 4. semester 
Antall undervisningstimer: normalt 96 timer 
Emnekode: Bteol-220 
Godkjent: UU-sak 20/13 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 

Emneansvarlig: Jostein Ådna 
 
Introduksjon 
Språklig kompetanse er en forutsetning for det bibelvitenskapelige kildestudium. Ved siden av 

innføringen i hebraisk er innføringen i koinégresk det viktigste redskapsfaget for det videre 

bibelvitenskapelige studium. Studiet gjør kjent med hovedelementene i (koiné)gresk grammatikk og 

byr på lesning av et utvalg nytestamentlige tekster. Utvalget er gjort på grunnlag av 1) språklige 

hensyn, 2) samordning med det nytestamentlige eksegetiske pensum og 3) samordning med Den 

norske kirkes tekstrekker. 

  

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha grunnleggende kunnskap om (koiné)gresk grammatikk, bestående av lydlæren, formlæren 
og syntaksen  

 ha god kjennskap til gresk nytestamentlig terminologi med grunnlag i pensumtekstene  

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne 

 gjennomføre videregående gresk- og bibelvitenskapelige studier 
 arbeide selvstendig med vitenskapelige tekstutgaver og språklige hjelpemidler 

(grammatikker, ordbøker, digitale verktøy som Logos Bible Software)  
 lese nye greske tekster både i NT og i andre skrifter, som Septuaginta, apostoliske fedre, 

Filon og Josefus 
 gjøre aktivt bruk av grunnteksten i prekenforberedelser 

 

Forkunnskapskrav 
Årsenhet i K/RLE 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Alternativ 1: Studentene må bestå fire av i alt seks korte skriftlige prøver  
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som gis på gitte tidspunkt i løpet av studieåret. 

Alternativ 2: Studentene må bestå en to timers skriftlig prøve uten hjelpemidler. Denne prøven 
finner sted i løpet av de to siste ukene før den muntlige eksamen. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 
Muntlig eksamen med bokstavkarakter. For å 

avlegge eksamen, må studenten ha bestått 

arbeidskrav, enten alternativ 1 eller alternativ 2. 
 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 
individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 
ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike former for 
studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Undervisningen sikter på å gi innføring i grunnleggende trekk i nytestamentlig koinégresk gjennom 

grammatikkundervisning, øvelsesoppgaver, innleveringer og tekstgjennomgang. Det forventes at 

studentene deltar aktivt i undervisningen, samt disponerer og bruker dataprogrammet Logos Bible 

Software. 

 
 
Litteratur 
 

TEKSTER 

Matt 5,1–6,18; Mark 2,1–17; 4,1–20.30–41; 8,27–9,10; 10,1–31; 11,1–19; 12,13–34; 14,22–52; 15,1–
16,8; Luk 1,26–38; 2,1–20; 4,16–30; 15,1–32; Joh 1,1–3,36; 5,19–47; 6,22–71; 10,1–21; 12,20–50; 

13,31–14,31; 17,1–26; 20,1–31; Apg 2,1–3,26; Rom 1,1–17; 3,21–31; 5,1–6,23; 12,1–13,14; 15,1–33; 

1 Kor 1,1–2,16; 6,1–7,24; 11,17–34; 15,1–28. 

 

Tekstutgaver 

Novum Testamentum Graece. Based on the work of Eberhard and Erwin Nestle. Edited by Barbara 

and Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, 28th 

Revised Edition. Edited by the Institute for New Testament Textual Research 

Münster/Westphalia under the direction of Holger Strutwolf. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 2012 (= Nestle-Aland28) (Selv om Nestle-Aland28 anbefales, kan også 27. 

utgave, 1993 ff [= Nestle-Aland27] og 26. utgave, 1979 ff [= Nestle-Aland26], benyttes.) 

eller  
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The Greek New Testament, ed. by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini 

and Bruce M. Metzger, 5. revised edition. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft; United Bible 

Societies, 2014 (Selv om 5. utgave anbefales, kan også 4. utgave, 1993, benyttes.) 

 

Grammatikk 

Hovedlitteratur 

Leivestad, Ragnar, Nytestamentlig gresk grammatikk. Nyutgave ved Bjørn Helge Sandvei [= 3. 
utgave], 3. opplag, Oslo: Universitetsforlaget, 2003. 

Sandvei, Bjørn Helge, Øvingshefte for begynnere i koine-gresk. 6. utgave. Oslo: Litteraturtjenesten 
ved Det teologiske Menighetsfakultet, 1998 [Korr. Opptrykk aug. 2000 + des. 2001]. 

 

Støttelitteratur 

Sandvei, Bjørn Helge, Kompendium til noen emner innen koinégresk grammatikk. Rev. utg. Oslo: 
Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet, 2002. 

 

Ordbøker 

Ulrichsen, Jarl Henning, Gresk-norsk ordbok til Det nye testamente. Bind 1: Α – Ι; Bind 2: Κ – Ω. 

Trondheim: Tapir Akademisk, 2009. 

Bauer, Walter, Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der 

frühchristlichen Literatur, 6., völlig neu bearbeitete Auflage, hrsg. von Kurt Aland und 

Barbara Aland. Berlin; New York: de Gruyter, 1988. 

Denne finnes også i engelsk/amerikansk utgave: 

A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature, 3rd edition, revised 
and edited by Frederick William Danker, based on Walter Bauer’s Griechisch-deutsches 
Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur, 6th  
edition, ed. Kurt Aland and Barbara Aland, with Viktor Reichmann and on previous English 
editions by W.F. Arndt, F.W. Gingrich, and F.D. Danker. Chicago; London: The University of 
Chicago Press: 2000 (forkortet: BDAG). Kan også kjøpes i Logos programmet. 

Det kan være anbefalelsesverdig å benytte en mindre ordliste i begynnelsen, for eksempel: 

Newman, Barcley M., A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament. Revised Edition. 
London: United Bible Societies, 2010. 

Noen av disse bøkene er også tilgjengelig i Logos Bible Software som tilleggsmoduler. 

 

Supplement 

Liddell, H.G. & R. Scott, A Greek-English Lexicon, revised and augmented by H. St. Jones, 9th edition, 
Oxford 1940. With a Supplement, edited by E.A. Barber, Oxford 1968 (kan også kjøpes i Logos 
programmet). 

 

Kompendier vil være tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning. 
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BTEOL-221 Eksegese av evangelietekster (10 ECTS) 
Nynorsk: Eksegese av evangelietekstar 

Engelsk: Exegesis of gospel texts 

________________________________________ 
Studiepoeng: 10 
Undervisningsstart: vår/4 semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: 32 timer undervisning pluss 8 timer blokkseminar, til sammen 40 timer  
Emnekode: Bteol-221 
Godkjent: UU-Sak 20/13 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 

Emneansvarlig: Jostein Ådna 

 
Introduksjon 
Det meste av tradisjonsstoffet om Jesus er samlet i de fire nytestamentlige evangeliene. De utgjør 

derfor en sentral og umistelig del av det nytestamentlige budskap og vitnesbyrd og må innta en 

tilsvarende sentral plass i det teologiske profesjonsstudium. Det er vanlig å betegne de tre første – 

evangeliene etter Matteus, Markus og Lukas – som synoptiske på grunn av det stofflige, 

komposisjonsmessige og språklig-stilistiske samsvar dem imellom. Det fjerde – evangeliet etter 

Johannes – skiller seg klart fra de andre i stoffutvalg, språk og stil. Av disse grunner fordeles studiet 

av evangeliene på to enheter:  

1. Eksegese av utvalgte tekster fra Johannesevangeliet  

2. Eksegese av utvalgte tekster fra Matteus- og Lukasevangeliet  

  

 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 

Etter fullført emne skal studenten   

 ha god kunnskap om evangelietradisjonens utvikling, det synoptiske spørsmål og 

innledningsspørsmål til Johannesevangeliet  

 ha kunnskap om hvert enkelt evangeliums teologiske særpreg 

 ha god kunnskap om det eksegetiske innhold i de utvalgte pensumtekstene fra Matteus-, 

Lukas- og Johannesevangeliet 

 ha grunnleggende kjennskap til verktøy og metoder brukt i det vitenskapelige studium av 

evangeliene 

 

Ferdigheter  

Etter fullført emne skal studenten 

 være i stand til å fortolke også andre tekster i evangeliene enn dem som inngår i 

pensumutvalget 

 kunne planlegge og gjennomføre forkynnelse over evangelietekster 
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 kunne planlegge og gjennomføre undervisning om evangelietekster 

 

 
Forkunnskapskrav 
Bestått eksamen i Bi ele  og kristendommens historie  f a fø ste å et elle  tilsvarende. Studentene 

må enten, slik studieplanen legger opp til, ha et nivå på greskkunnskaper svarende til fremdriften i 

undervisningen i BTEOL-220 samme år som de tar dette emnet, eller de må på forhånd ha bestått 

eksamen i «Nytestamentlig gresk». 

 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
1. Deltagelse på et to dagers blokkseminar som finner sted i løpet av perioden fjerde til sjette uke i 

semester 4. Studenter som ikke deltar, må alternativt skrive en detaljeksegetisk oppgave med utkast 

til preken på 5000 ord (+/- 10%). 

2. Notat på 3000 ord (+/- 10%) med vurdering av i hvilken grad og på hvilken måte 3 prekener holdt i 
løpet av studieåret i menigheten der studenten har sin menighetstilknytning, anvender og 
aktualiserer viktige eksegetiske innholdsmomenter i de tilgrunnliggende NT-tekstene. Notatet skal 
leveres senest i løpet av den tiende undervisningsuken i semester 4. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Skriftlig eksamen med bokstavkarakter. 6 timer 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. 

 
Arbeidsformer 
Forelesninger med noen innlagte øvelser i benyttelse av eksegetiske hjelpemeidler tillatt ved 
eksamen. Homiletikklærer deltar på blokkseminaret. 
 
Litteratur 
 

TEKSTER 

1. Eksegese av utvalgte tekster fra Johannesevangeliet 
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Joh 1,1–3,36; 5,19–47; 6,22–71; 10,1–21; 12,20–50; 13,31–14,31; 17,1–26; 20,1–31. 

 

2. Eksegese av utvalgte tekster fra Matteus- og Lukasevangeliet  

Matt 5,1–26.38–48; 6,5–15; 8,18–9,13; 13,1–35; 16,13–17,9; 19,1–22; 21,1–17; 26,17–30; 27,31b–
56; 28,1–10.16–20; Luk 1,26–38; 2,1–20; 4,16–30; 10,21–42; 16,19–31. 

 

Bøker 

Til det detaljeksegetiske arbeid benyttes etter avtale med faglærer vitenskapelige kommentarer, 

basert på den greske grunnteksten. Faglærer distribuerer en ajourført oversikt over aktuelle 

kommentarer. 

deSilva, David A., An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation. 
Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press; Leicester: Apollos, 2004: 145–279, 290–347, 391–
435, 445–448. (235 s.)  

S ith, D. Mood , The Setti g a d Sou es of Joha i e Theolog . I de s., The Theology of the 
Gospel of John. Cambridge: Cambridge University Press, 1995: 1–74. (74 s.) 

 

Kompendium: 

Ries e , Rai e , F o  the Messia i  Tea he  to the Gospels of Jesus Ch ist . I To  Hol é  a d 
Stanley E. Porter (eds.), Handbook for the Study of the Historical Jesus. 4 Volumes. 
Leiden/Boston: Brill, 2011, 1:405–446. (42 s.) 

Kompendier vil være tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning. 

 
 

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:  

Vitenskaplige tekstutgaver, moderne bibeloversettelser, konkordanser, språklige leksika. I alle 

tekstutgaver er det tillatt å streke under lesemåter i apparatet, samt ved hjelp av en strek under 

henvisningsbokstaven (-tegnet) oppe i teksten å signalisere en slik understrekning. Det er også tillatt 

å føye til lesemåter eller konjekturer som ikke finnes i apparatet, inkludert angivelse av grunnlag eller 

motivering for disse. I slike tilfeller brukes kun de vanlige tegn, bokstaver eller 

termini som forekommer i apparat og tekst i de godkjente tekstutgaver. I GT kan dessuten i margen 

være avmerket den tradisjonelle kildesondring i Pentateuken og sjiktsondring hos profetene ved 

hjelp av de vanlige bokstavtegn og eventuelt ved bruk av forskjellige farger. I Synopsen kan dessuten 

særstoff/fellesstoff være avmerket, f.eks. ved bruk av forskjellige farger, men uten bruk av ord, 

bokstaver eller tall. Utover dette er i tekstutgavene ingen tilføyelser, merker eller understrekninger 

tillatt, i leksikon og konkordans overhodet ingen. Dog tillates i leksika markeringer av tall og/eller 

bokstaver i begynnelsen av underavsnitt i artiklene. Likeså tillates alfabetregister i leksika og 

konkordanser. 

 

Vitenskapelige tekstutgaver 

Novum Testamentum Graece. Based on the work of Eberhard and Erwin Nestle. Edited by Barbara 

and Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, 28th 

Revised Edition. Edited by the Institute for New Testament Textual Research 

Münster/Westphalia under the direction of Holger Strutwolf. Stuttgart: Deutsche 
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Bibelgesellschaft, 2012 (= Nestle-Aland28) (Også 26. utgave, 1979 ff [= Nestle-Aland26], og 

27. utgave, 1993 ff [= Nestle-Aland27], kan benyttes.) 

The Greek New Testament, ed. by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. 

Martini and Bruce M. Metzger, 5. revised edition. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft; 

United Bible Societies, 2014. Også 3. utgave, 1975 (corrected 1983), og 4. utgave, 1993, kan 

benyttes. 

Synopsis Quattuor Evangeliorum, ed. Kurt Aland, 15. revidierte Auflage. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1996 ff. Også tidligere opplag kan benyttes. 

Huck, Albert & Hans Lietzmann, Synopse der drei ersten Evangelien, 12. Auflage. Tübingen: 

J.C.B.Mohr (Paul Siebeck), 1975. 

Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Editit Alfred Rahlfs. Editio altera 

quam recognovit et emendavit Robert Hanhart. Duo volumina in uno. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 2006. 

Også den eldre utgaven, Septuaginta, edidit Alfred Rahlfs, 2 vol. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 1935 (Editio minor: Duo volumina in uno, 1979), kan benyttes. 

Konkordanser 

Schmoller, Alfred, Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament / Pocket Concordance to the 

Greek New Testament, revised by Beate Köster, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1989. 

Også eldre utgaver av Schmollers konkordans kan benyttes (1938 ff) selv om de ikke er basert 

på den greske teksten i Nestle-Aland26 og Greek New Testament, 3rd edition. 

Computer-Konkordanz zum Novum Testamentum Graece von +Nestle-Aland, 26. Auflage und zum 

Greek New Testament, 3rd edition, hrsg. vom Institut für Neutestamentliche Textforschung 

und vom Rechenzentrum der Universität Münster. Berlin; New York: de Gruyter, 1980. Fra 3. 

opplag, 1987, under tittelen: Concordance to the No u  Testa e tu  Grae e … / 
Konkordanz zum Novum Testamentu  Grae e … 

Morrish, George, A Concordance of the Septuagint. London: Samuel Bagster & Sons Ltd, 1970. 

 

Språklige leksika 

A Greek-English Lexicon of the New Testament and other Early Christian Literature, 3rd edition, 

revised and edited by Frederick William Danker, based on Walter Bauer’s Grie his h-

deutsches Wörterbuch zu den Schriften des +euen Testaments und der übrigen urchristlichen 

Literatur, 6th edition, ed. Kurt Aland and Barbara Aland, with Viktor Reichmann and on 

previous English editions by W.F. Arndt, F.W. Gingrich, and F.D. Danker. Chicago; London: The 

University of Chicago Press: 2000 (BDAG). 

Bauer, W., W.F. Arndt, F.W. Gingrich & F.W. Danker, A Greek-English Lexicon of the New Testament 

and other Early Christian Literature, 2nd edition. Chicago; London: The University of Chicago 

Press, 1979 (BAGD). 

Bauer, Walter: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der 

frühchristlichen Literatur, 6., völlig neu bearbeitete Auflage, hrsg. von Kurt Aland und Barbara 

Aland. Berlin; New York: de Gruyter, 1988. Også tidligere opplag kan benyttes. 
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Ulrichsen, Jarl Henning, Gresk-norsk ordbok til Det nye testamente. Bind 1: Α – Ι; Bind 2: Κ – Ω. 

Trondheim: Tapir Akademisk, 2009. 

Newman, Barcley M., A Concise Greek-English Dictionary of the New Testament. Revised Edition. 
London: United Bible Societies, 2010. Også tidligere opplag kan benyttes. 

Greek-English Lexicon of the Septuagint. Revised edition. Compiled by Johan Lust, Erik Eynikel & 

Katrin Hauspie. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2003. 

Rehkopf, Friedrich, Septuaginta-Vokabular. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1989. 

 

Moderne bibeloversettelser til norsk, andre skandinaviske språk, engelsk, tysk, fransk, spansk 

osv. Det er ikke tillatt å benytte utgaver med utførlige forklarende noter til teksten eller der 

det inngår tillegg med faktaopplysninger i form av ordforklaringer, tidstabeller e.l. (Dette 

gjelder f.eks. den såkalte Studiebibelen og de fem bindene Det nye testamente revidert. Oslo: 

Det Norske Bibelselskap, 2003–2005 og utgaven Bibelen Ressurs, fra Norsk Bibel A/S). 

 

Ifølge studiepla e  fo e tes eksa e  i Eksegese a  e a gelietekste  å li a lagt på et tidspunkt 

studenten ennå ikke har lært bibelhebraisk. Dersom studenten har bibelhebraiske kunnskaper og 

ønsker å benytte hebraisk tekstutgave av Det gamle testamente og andre hebraiskbaserte 

hjelpemidler, er de nedenfor opplistede tillatte. I dette tilfelle skal det opplyses i 

eksamensbesvarelsen hvilke av de følgende tekstutgavene og hjelpemidlene som er blitt anvendt. 

Biblia Hebraica, ed. Rudolf Kittel. Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt, 1937 (BHK) 

Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. K. Elliger & W. Rudolph. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 

1977 (og senere utgaver) (BHS) 

Lisowsky, Gerhard, Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament. Stuttgart: Württembergische 

Bibelanstalt, 1958 (eller senere). 

Mandelkern, Solomon, Veteris Testamenti concordantiae Hebraicae atque Chaldaice. Lipsiae 1896 

(opptrykk av nye opplag: Tel Aviv: Schocken Publishing House). 

Brown, F., S.R. Driver & C.A. Briggs, The +ew Brown – Driver – Briggs Gesenius Hebrew and English 

Lexicon with an Appendix Containing the Biblical Aramaic. Peabody, Mass.: Hendrickson 

Publishers, 1979. 

Index to Brown, Driver & Briggs Hebrew lexicon, compiled by Bruce Einspahr. Chicago: Moody Press, 

1976. 

Gesenius, Wilhelm, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 17. 

Auflage. Berlin-Springer Verlag, 1962 (eller senere). 

The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, ed. Ludwig Köhler & Walter Baumgartner, 

subsequently revised by Walter Baumgartner & Johann Jakob Stamm. Leiden: Brill, 1994–
2000. Også eldre utgaver, både i tysk og engelsk versjon, kan benyttes. 
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BTEOL-270 Examen Philosophicum (10 ECTS) 
Nynorsk: Examen Philosophicum 

Engelsk: Examen Philosophicum 

________________________________________ 
Studiepoeng: 10 
Undervisningsstart: Høst/3. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt  24 timer 
Emnekode: Bteol-270 
Godkjent: HR sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig:  Knut Alfsvåg 
 
 
Introduksjon 
Gjennom studiet i dette emnet skal studentene få en innføring i vanlige filsofiske og etiske 

argumentasjonsmodeller i historisk og aktuelt perspektiv, og lære å vurdere disse kritisk og 

selvstendig. 

  

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om 

 europeisk filosofi-, etikk- og vitenskapshistorie  
 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne 

 forstå sentrale, normative etiske teorier  
 identifisere og kritisk analysere den argumenterende struktur i filsofiske og etiske 

resonnementer  
 delta i faglig og generell debatt om filosofiske og etiske problemstillinger  

 identifisere de underliggende filosofiske forutsetninger for aktuelle debatter i kirke og 
samfunn 

 
Forkunnskapskrav 
Generell studiekompetanse 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Studentene skriver tre arbeidskrav over oppgitt emne, hver på 500 ord (+/- 10%), med karakterene 
bestått/ikke bestått, som fokuserer på emnets ferdighetsmål.   
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 
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Klausurprøve som blir vurdert med 
bokstavkarakter. 

4 timer 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
Forelesninger, gruppearbeid, selvstendig arbeid med essay 
 
 
Litteratur 
 
Bøker: 
Johansen, Kjell Eyvind og Arne Johan Vetlesen, Innføring i etikk. Oslo: Universitetsforlaget, 2009. (230 

s.) 

Tollefsen, Torstein, Henrik Syse og Rune Fritz Nicolaisen, Tenkere og ideer: Filosofiens historie fra 

antikken til vår egen tid, Oslo: Gyldendal, 2003.  Stjernemerket stoff er ikke pensum. (370 s.) 

Warburton, Nigel. Philosophy: The Essential Study Guide. Rutledge, 2004. 100 s.  

 
                                                                                                            
Kompendium: 

Føllesdal, Dagfinn og Lars Walløe. Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi. Oslo: 
Universitetsforlaget, 2004: 194-241. (45 s.) 

Totalt 745s. 
 
 

 

BTEOL-275 Examen Facultatum for teologer (10 ECTS) 
Nynorsk: Examen facultatum for teologar 

Engelsk: Examen facultatum for theologians 

________________________________________ 
Studiepoeng: 10 
Undervisningsstart: Vår/4. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt  
Emnekode: Bteol-275 
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Godkjent: HR sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Knut Alfsvåg 
 
Introduksjon 
Målet for studiet for dette emnet er at studentene skal få en forståelse av teologiens egenart i en 

akademisk kontekst i et historisk og aktuelt perspektiv. 

  

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om 

 aktuelle vitenskapsteoretiske problemstillinger  
 teologifagets historiske utvikling  
 teologiens selvforståelse i forhold til aktuell vitenskapsteoretisk debatt 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne 

 redegjøre for hvordan teologiske resonnementer forholder seg til  de allment aksepterte 
vitenskapelige krav til begrunnbarhet  

 vurdere teologiske resonnementer og forskningsprosjekter i forhold til kriterier for 
argumentasjon og begrunnbarhet  

 delta i debatten mellom ulike akademiske disipliner om krav til vitenskapelighet og deres 
gjennomførbarhet, og kunne målbære teologiens egenart i en slik sammenheng 

 

 
Forkunnskapskrav 
Årsenhet K/RLE, Examen philosophicum 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
 
Arbeidskrav 
Ett essay over oppgitt emne på 1500 ord, må være godkjent før en kan få gå opp til eksamen 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Klausureksamen som vurderes med 
bokstavkarakter 

4 timer 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
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Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
Forelesninger og gruppearbeid 
 
 
Litteratur 
 
Bøker: 

Hauge, Lars Steinar og Bjørn Holgernes. Vitenskap og språk: En innføring i vitenskapsfilosofi og logikk. 

Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2005:11-135. (120 s.)  

McGrath, Alister. Historical Theology: An Introduction to the History of Christian Thought. Oxford: 

Wiley-Blackwell 2012. (300 s.)  

McGrath, Alister. Christian Theology: An Introduction. Oxford: Blackwell, 2010, part 2. (100 s.) 

 

Kompendium: 

Alfs åg, K ut. T oe s fu da e t: O  i ka asjo e  so  g u lag og g e se fo  k iste  teologi.  
Tidsskrift for teologi og kirke 77 (2006): 82-101. (20 s.) 

Henriksen, Jan-Olav. Tegn, tekst og tolk: Teologisk hermeneutikk i fortid og nåtid, Oslo: 
Universitetsforlaget, 1994: 184-229. (45 s.) 

Henriksen, Jan-Olav. Teologi i dag: Samvittighet og selvkritikk. Bergen: Fagbokforlaget, 2007: 126-
149. (24 s.) 

McGrath, Alister. Science & Religion: An Introduction. Oxford: Blackwell, 1999: 57-87.  (30 s.) 

Peters, Ted. Science, Theology and Ethics. Aldershot: Ashgate, 2003: 15-39. (25 s.) 

Til sammen 715 s. 

 
Kompendier er tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning.  
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3. året Bachelor i teologi 
 

BTEOL-222 Kirke- og misjonshistorie: Reformasjonen og det moderne Norge 

(10 ECTS) 
Nynorsk: Kyrkje- og misjonshistorie: Reformasjonen og det moderne Noreg  

Engelsk: History of church and mission: The Reformation and the modern Norway 

________________________________________ 
Studiepoeng: 10 
Undervisningsstart: Høst/5. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 24 timer 
Emnekode: Bteol-222 
Godkjent: HR sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Torstein Jørgensen 
 
Introduksjon 

Dette emnet består av to delemner: 

- Kirke- og kristenliv i det moderne Norge – fra 1814 til nåtid 

- Kampen for kristen frihet – Martin Luther som reformator og teolog 

 
Forkunnskapskrav 
Se delemnene 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Se delemnene 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Klausurprøve som vurderes med 
bokstavkarakter 

4 timer 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir 
gitt på individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre 
studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
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Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike former for 

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
Se delemnene 
 
 
Litteratur 
 
Se delemnene 

 

Kirke - og kristenliv i det moderne Norge – fra 1814 til nåtid (5 ECTS) 
Nynorsk: Kyrkje- og kristenliv i det moderne Noreg – frå 1814 til notida 

Engelsk: The Christian church in the modern Norway–from 1814 until today 

________________________________________ 
Studiepoeng: 5 
Undervisningsstart: Høst/5. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt  12 timer 
Emnekode: Bteol-222 
Godkjent: HR sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Torstein Jørgensen 
 
Introduksjon 
Delemnet dekker de viktigste utviklingstrekk og elementer i norsk kirke- og kristenliv gjennom de to 
siste århundrer. Disse omfatter endringene i kirkens selvforståelse og organisasjon, teologiske 
strømninger, fromhetsliv, frikirkelighet og lekmannskristendom samt forholdet til samfunn, 
sekularisering og pluralisering.  

 

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 kunnskap om og forståelse av norsk kirke- og kristenliv slik dette har utviklet seg i nær fortid 
og dannet grunnlag for dagens kirkevirkelighet 

 kunnskap om og forståelse av både de historiske prosesser som fant sted, og av det teoretiske 
og teologiske innhold i denne utviklingen 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 

 planlegge, gjennomføre og vurdere RLE-undervisning i grunnskole og videregående skole i 
kirkehistoriske emner på en selvstendig og gjennomtenkt måte 



Profesjonsstudiet i teologi 
 

59 
 

 dokumentere den tilegnede kunnskap og forståelse i faglig stilling i menighetssammenheng 
 gi faglige skriftlige fremstillinger om delemner innen dette hovedemnet 
 være i stand til å behandle temaet nyere norsk kirkehistorie på relevant vis i 

undervisningssammenheng 
 dra nytte av kunnskapen om nyere norsk kirkehistorie i praktisk menighetsarbeid 

 være i stand til å analysere trender i moderne teologi og kirkeliv på bakgrunn av tilegnet 
kjennskap til disse trendenes nære bakgrunn 

 
Forkunnskapskrav 
Gjennomført årsenhet i K/RLE 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
 
Arbeidskrav 
Studentene skal på grunnlag av sin menighetstilknytning vurdere hvordan dagens relasjon mellom 
embete og leke reflekterer utviklingen på dette feltet i norsk kirkehistorie i de siste hundre år. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Se emnebeskrivelsen ovenfor  

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
Hovedsakelig forelesninger 
 
 
Litteratur 
 
Bøker: 

Jørgensen, Torstein. (ed.) I tro og tjeneste: Det Norske Misjonsselskap 1842-1992, Stavanger: VID 

vitenskapelige høgskoles Forlag, 1992: B. I:  22-133. (111 s.) 

Molland, Einar. Norges kirkehistorie i det 19. århundre, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1979: B. I: 21-

114, 146-69, 189-224, B. II: 256-325. (220 s.) 
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Oftestad, Bernt T. Den norske statsreligionen: Fra øvrighetskirke til demokratisk statskirke, Oslo: 

Høyskoleforlaget,1998: 169-288. (119 s.) 

Til sammen: 450 s. 

                                                                                                            
 

Kampen for kristen frihet – Martin Luther som reformator og teolog (5 
ECTS) 
Nynorsk: Kampen for kristen fridom – Martin Luther som reformator og teolog 

Engelsk: The fight for Christian liberty–Martin Luther as reformer and theologian 
________________________________________ 
Studiepoeng: 5 
Undervisningsstart: Høst/5. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 14 timer 
Emnekode: Bteol-222 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Torstein Jørgensen 
 
Introduksjon 
Reformasjonen var en skjelsettende hendelse i europeisk historie, kultur og kirkeliv. Martin Luthers 

personlige erfaring og sjelekvaler i forhold til store deler av samtidig katolsk fromhetsliv og teologi, 

ble startpunktet for en prosess som endret kirkebildet i Europa, og som har satt varige spor i 

ettertidens kirkeliv og teologiske debatt. Dette delemnet gir en innføring i Martin Luthers 

reformatoriske gjerning og hans teologi i dens religiøse, politiske og kulturelle kontekst. Det blir lagt 

vekt på å få frem dynamikken mellom praktisk kirkeliv og Luthers teologiske utvikling. Studentene blir 

utfordret til å reflektere over hvilke utfordringer hans tenkning reiser for teologi og kirkeliv i vår tid.  

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 hovedtrekkene i reformasjonens historie i Tyskland i dens religiøse, kulturelle og politiske 
kontekst 

 om Martin Luthers rolle som reformator 
 Martin Luthers teologiske utvikling og evne til å analysere hvordan denne var influert av 

konteksten 
 til hovedpunktene i utvalgte skrifter av Martin Luther 

 
 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 

 planlegge, gjennomføre og vurdere RLE-undervisning i grunnskolen og i videregående skole i 
kirkehistoriske emner på en selvstendig og gjennomtenkt måte 
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 reflektere over på hvilken måte Martin Luthers teologi kan eller bør gjenspeiles i forkynnelse 
og fromhetsliv i lutherske kirker og organisasjoner 

 trekke forbindelser mellom Luthers teologi og pastoralteologien 
 bidra med konstruktive synspunkter i samtalen rundt spørsmål om hva det vil si ha en luthersk 

identitet i dag 
 

 
Forkunnskapskrav 
Gjennomført årsenhet i K/RLE 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Se emnebeskrivelsen ovenfor  

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
Forelesninger og seminar 
 
 
Litteratur 
 
Bøker: 

Bayer, Oswald. Theology the Lutheran Way. Grand Rapids: Eerdmans, 2007, 15-82. (67s) 

Loshe Bernhard. Marti  Luther’s Theolog : Its Histori al a d S ste ati  De elp e t. Minneapolis: 
Fortress Press, reprint ed. 2011, ss.1-42, 85-324. (281s)                                                                               

                                                                                                            
Kompendium: 

M. Luthe , Sk iftet til de  k ist e adel . I Verker i utvalg, bind 2, red. Inge Lønning m. fl., Oslo, 1979: 

7-22. (14 s.) 
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M. Luthe , T aktat o  de  k ist e f ihet . I Verker i utvalg, bind 2, red. Inge Lønning m.fl, Oslo, 

1979: 192-234. (42 s.) 

M. Luthe , O  de  e dslige ø ighet . I Verker i utvalg ,bind 3, red. Inge Lønning m.fl, Oslo, 1979: 

163-203. (40 s.) 

M. Luthe , O  K isti att e d . I Verker i utvalg, bind 5, red. Inge Lønning m.fl., Oslo, 1979: 58-86. 

(28 s.) 

Til sammen  405 s.  

Kompendier vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. 
 

 

 

ISPT-402 Integrert Praktikum 2 (IP2) (10 ECTS) 
Nynorsk: Integrert Praktikum 2 
Engelsk: Integrated Practical Theology 2 
________________________________________ 
Studiepoeng: 10 
Undervisningsstart: Høst/5. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: se under delemne 
Emnekode: ISPT-402 
Godkjent: HR sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Hans Austnaberg 
 
Introduksjon 
Dette er andre emne i det integrerte praktikum. Emnet er en obligatorisk del av 
profesjonsstudiet og er plassert i 5. semester. 
Emnet en består av følgende delemner: 
- Patoralteologi og lederskap 1 (5 ECTS) 
- Diakoni (2 ECTS) 
- Misjonspraksis i Norge eller i utlandet (3 ECTS) 
For emnebeskrivelse, se det enkelte delemne. 
 
Forkunnskapskrav 
Se til det enkelte delemne 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Se til det enkelte delemne 
 
Vurdering   
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Vurderingsform Varighet 

Se til det enkelte delemne  

 
Karakterskalaen har seks trinn, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt 
på individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter 
som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Se til det enkelte delemne 
 
Litteratur 
Se til det enkelte delemne 
 
 
 

Pastoralteologi og lederskap 1 (5 ECTS)  
 Nynorsk: Pastoralteologi og leiarskap 1 
 Engelsk: Pastoral theology and leadership 1 
________________________________________ 
Studiepoeng: 5 
Undervisningsstart: Høst 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 16 timer. Obligatorisk deltakelse på undervisning med 
minimum 80 % 
Emnekode: ISPT-402 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Terese Bue Kessel 
 
Introduksjon 
Emnet gir en innføring i pastoralteologisk refleksjon om presten som åndelig leder for 
lokalmenigheten og forholdet mellom kirkeforståelse og prestens ulike lederoppgaver. Det 
settes fokus på kildene for utvikling av fromhetsliv og identitet i den kirkelige kontekst der 
studentene senere skal ha sin prestetjeneste. Andre spørsmål som drøftes er hvordan presten 
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som leder, gjennom strategisk planarbeid sammen med andre ansatte og frivillige, kan bidra 
til å bygge, vedlikeholde og fornye menigheten.  
 
 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha kunnskap om hva det vil si å være prest og utøve lederskap under oppbygging, 
vedlikehold og fornyelse av menigheter 

 ha utviklet en erkjennelse av sentrale tema som knytter seg til forming og dannelse av 
egen presteidentitet, så som fromhetsliv, verdens nød og fornyelse av menigheten 

 ha særskilt kunnskap om hvordan prestetjenesten utøves og blir forstått i en misjonal 
menighet og hvordan dette kommer til uttrykk i strategisk planarbeid 
 

Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

 kunne drøfte, skriftlig og muntlig, aktuelle pastoralteologiske og praktisk-metodiske 
spørsmål i en kirke som forstår seg selv som misjonal 

 kunne vurdere og justere egne holdninger og handlinger i møte med fagfeltet og 
veiledning i grupper med særlig henblikk på forståelse av egen rolle og bruk av makt 

 være i stand til å identifisere viktige kjennetegn ved et misjonalt lederskap i kirke og 
menighet 

 
Forkunnskapskrav 
Gjennomført IP 1 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Ett muntlig framlegg i timen  
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen samlet for IP 2 (10 ECTS). 
Vurderes til bestått/ikke bestått. 

 

 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter 
som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
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Arbeidsformer 
Selvstudium, forelesning, gruppearbeid 
 
Litteratur 
Bøker 
Askeland, Harald m. fl.. Ledelse i kirken: artikkelsamling. Oslo: Kirkens 
Arbeidsgiverorganisasjon, 2003, s. 8-42, 77-92. (50 s.) [s. 43-76 i denne boken er pensum i MT, 
7. semester] 
Pritchard, John. The Life and Work of a Priest. London: SPCK, 2007. (140 s.) 
Rasmussen, Rune. Misjonerende menighet: Lokal menighetsutvikling i en global kirke. Oslo: 

Verbum, 2004. (80 s.) 
Skjevesland, Olav. Invitasjon til praktisk teologi. En faginnføring, Oslo: Luther forlag, 1999: s. 
12-78. (59 s.) 
                                                                                                            
Kompendium 
Eide, Øyvind M. Skatten og leirkaret: Sjelesørgeriske perspektiver på erfaringer i en misjonærs 

liv, Stavanger: Misjonshøgskolens forlag, 2002, s. 23-41. (18 s.) 
Hegstad, Ha ald. ―H a e  e ighetsut ikli g, og h o fo  ehø es det? Hal å ssk ift fo  

Praktisk Teologi 20 (2003): 4–9. (5 s.) 
Jø ge se , K ud. ―T e ge  ki ke  o e delse? På ei ot e  isjo al ekklesiologi.‖ I: H a 

vil det si å være kirke?: Kirkens vesen og oppdrag, red. K. O. Sannes og T. Engelsviken, 
51-68. Trondheim: Det teologiske menighetsfakultet, 2004. (17 s.) 

No dhaug, Hal o , ―Me ighete s p est – bidrag til pastoralteologi for menighetsbygging. 
Halvårsskrift for Praktisk Teologi 20, nr. 1 (2003): 10-21 (11 s.) 

 
Til sammen 380 s. 
 
Kompendium vil være tilgjengelige på  itslearning.  
 
 

Diakoni (2 ECTS)                                                    
Nynorsk: Diakoni 

Engelsk: Diaconia 

________________________________________ 
Studiepoeng: 2 
Undervisningsstart: Høst/5. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 7 timer + seminar 4-6 timer. 
Emnekode: ISPT-402 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 

Emneansvarlig: Terese Bue Kessel 

 
Introduksjon 
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Emnet skal gi en grunnleggende innføring i kirkens diakonale arbeid slik det kommer til uttrykk i 

menighetsdiakoni, institusjonsdiakoni og internasjonal diakoni. Det legges vekt på diakoniens 

betydning i en misjonal kirke.  Tema som ungdomsdiakoni og kirkens møte med mennesker med 

utviklingshemming blir også drøftet. 

 

Læringsutbytte 
Kunnskap  
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 utviklingstrekk i diakonihistorien med innblikk i nyere økumenisk diakoniforståelse 
 Den norske kirkes plan for diakoni 
 ledelse og metodebruk i menighetens diakonale praksis  

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne:  

 identifisere kirkens diakonale utfordringer lokalt og globalt 

 forsvare diakonal praksis både teologisk og samfunnsmessig 

 anvende faglig kunnskap i forhold til ungdomsdiakoni og mennesker med utviklingshemming 
 

Forkunnskapskrav 
Studenten må ha gjennomført IP 1 

 

Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Obligatorisk deltakelse, min 80% frammøte 

 

 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet for 

IP 2. Vurderes til bestått/ikke bestått. 
 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved MHS. Systemet omfatter ulike former for 

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
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Selvstudium, forelesning, gruppearbeid og delta i en faglig samtale med en diakon 

 
Litteratur 
Bok: 
Nordstokke, Kjell (red). Diakoni i kontekst. Forvandling. Forsoning. Myndiggjøring. Et bidrag fra Det 
Lutherske Verdensforbund til forståelsen av diakoni og diakonal praksis.  
Genève/Oslo: Det Lutherske Verdensforbund, 2010. (81 normalsider). (Finnes også som nettressurs 
på engelsk: http://elcic.ca/Documents/documents/DiakonaiinContextDMD_Diakonia.pdf)   
 

 
Kompendium 
Dahle, Søl i. Å este e sel  og gjø e eg e alg.  I Utviklingshemming og tros- og livssynsutøvelse. 
Rettigheter og tilrettelegging, red. S. Dahle og T. I. Torgauten, 77-87. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. 
(11 sider) 
 
Diet i h, Stepha ie. Fo ståelse a  diako itje este  i De  o ske ki ke.  I Diakonen – kall og 
profesjon, red. Stephanie Dietrich et al. Tronheim, Tapir Adkademinske Forlag, 2011, 111- 125 (15 s) 
 
Fauske, Ann-Kristin. Mer enn ord. Ungdomsdiakoni i praksis. Oslo: IKO-forlaget, 2003: 9-14, 21-24, 
28-37 (17 sider) 
 
 
Nettressurs: 
Kirkerådet. Plan for diakoni for Den norske kirke. 2008 (17 sider) 
(https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/)  
(lastet ned 10.02.16)     
 
Til sammen 141 sider.  
Kompendiet blir gjort tilgjengelig på Itslearning.  
 

 

Misjonspraksis i Norge eller i utlandet (3 ECTS, 2 uker) 
Nynorsk: Misjonspraksis i Noreg eller i utlandet 
Engelsk: Missional Internship – National or International  
________________________________________ 
Studiepoeng: 3 
Undervisningsstart: Høst/5. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: Obligatorisk deltakelse (min. 80%) i 2 uker  
Emnekode: ISPT-402 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Praksisleder 
 
Introduksjon 
Dette emnet inneholder observasjon av og deltakelse i virksomhet knyttet til kirkens liv, vekst 
og utbredelse i en misjonal sammenheng. 

http://elcic.ca/Documents/documents/DiakonaiinContextDMD_Diakonia.pdf
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/plandokumenter/plan-for-diakoni/
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Studentene vil få innføring og trening i å nå ut til ulike målgrupper med det kristne budskap. 
Utplassering kan skje individuelt eller i gruppe, og deltakelse innebærer faglig veiledning på 
praksisstedet. Praksisen gir studentene økt innsikt i menighetsbygging og strategisk 
planarbeid. I 
dette emnet forutsettes det aktiv deltakelse i misjon og menighetsliv. Antall bidrag fra 
studentene tallfestes ikke, men må vurderes i forhold til den aktuelle konteksten, i samarbeid 
med stedlig veileder. 
 
Misjonspraksis i Norge (MIPN) tilrettelegges vanligvis i samarbeid med 
menigheter som har et misjonalt preg. 
 
Misjonspraksis i utlandet (MIPU) tilrettelegges vanligvis i samarbeid med 
Det Norske Misjonsselskap (NMS) eller andre tilsvarende organisasjoner.  
 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha kunnskap om kirkens misjonale arbeid og utfordring 
 ha kunnskap om prestens rolle i en misjonal sammenheng 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

 være i stand til å formidle kristen tro i den aktuelle konteksten 
 være i stand til å tolke og analysere utfordringer for pastoralt og misjonalt lederskap i 

den aktuelle konteksten 
 kunne reflektere rundt egen personlige og faglige rolle som prest 

 

 
Forkunnskapskrav 
Gjennomført ISPT 1 
 
Arbeidskrav 
Evalueringsrapport utarbeidet i fellesskap av student og praksisveileder. Individuelt 
refleksjonsnotat fra praksisperioden, 600 – 1000 ord, med etterfølgende samtale. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Praksis vurderes til bestått/ ikke bestått på 
bakgrunn av evalueringsrapport og 
individuelt refleksjonsnotat. 

 

 
Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter 
som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
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Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Observasjon og aktiv deltakelse i misjon og menighetsliv 
Veiledning av stedlig veileder 
 

BTEOL-223 Bibelhebraisk (20 ECTS) 
Nynorsk: Hebraisk 

Engelsk: Biblical Hebrew 

________________________________________ 
Studiepoeng: 20 
Undervisningsstart: Høst 
Undervisningssemestre: 2: 5-6 semester 
Antall undervisningstimer: normalt  96 timer 
Emnekode: Bteol 223 
Godkjent: UU-Sak 22/15 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 

Emneansvarlig: Magnar Kartveit 

 
Introduksjon 
Språklig kompetanse er nødvendig for å kunne utføre et bibelvitenskaplig kildestudium. Språket er en 

nøkkel til å forstå den kultur som Det gamle testamente er et uttrykk for. Studiet i hebraisk legger 

opp et tekstpensum på om lag 30 sider fra den hebraiske Bibelen. Tekstene er hentet fra ulike bøker 

og sjangre, med en viss vekt på fortellende tekster. For å kunne lese og oversette disse tekstene, må 

studentene tilegne seg hovedtrekkene i hebraisk grammatikk og et grunnleggende ordforråd, kjenne 

den hebraiske tekstens historie og kunne bruke tekstutgavens tekstkritiske apparat. 

  

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha bred kunnskap om det hebraiske språks grammatikk (fonologi, morfologi og syntaks) og 
grunnleggende ordforråd, 

 ha kjennskap til den hebraiske teksts historie og hvordan det tekstkritiske apparat fungerer, 
 ha kjennskap til den kultur og teologi som ligger til grunn for språket i den hebraiske Bibelen 

og som blir uttrykt gjennom det. 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

 kunne arbeide med Det gamle testamente på originalspråket i forbindelse med 
prekenforberedelse og andre kirkelige oppgaver, 

 kunne bruke vitenskapelige tekstutgaver, leksika og Logos Bible Software for arbeid med Det 
gamle testamente på grunnspråket, 
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 kunne gjennomføre videregående hebraiskstudier og biblevitenskapelige studier. 

 
Forkunnskapskrav 
Årsenhet i K/RLE 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Alternativ 1: En skriftlig innlevering av oppgitt oppgave annenhver uke i hele undervisingsperioden, 

totalt 7 innleveringer.  

Alternativ 2: Studentene må bestå en to timers skriftlig prøve uten hjelpemidler. Denne prøven 

finner sted i løpet av de to siste ukene før muntlige eksamen.  

 

Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 
Muntlig eksamen med bokstavkarakter. For å 

avlegge eksamen, må studenten ha bestått 

arbeidskrav, enten alternativ 1 eller alternativ 2. 
 

 
Karakterskalaen har seks trinn, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
Undervisningen sikter på å gi innføring i grunnleggende trekk i det hebraiske språk gjennom 

grammatikkundervisning, øvelsesoppgaver, innleveringer og tekstgjennomgang. Det forventes at 

studentene deltar aktivt i undervisningen, samt disponerer dataprogrammet Logos Bible Software. 

 
Litteratur 
Pensumtekster fra BHS eller BHQ: 

Gen 1-3; 12,1-9; 22,1-19; 32,21-32; Exod 3,1-15; 19-20; Num 6,22-26; Deut 5; 6,1-9; 12; 2 Sam 7,1-

17; 13,1-22; 2 Kong 17; Jes 6; 52,13-53,12; Amos 5; 7; Sal 1; 2; 8; 23; 51; 110. 

 

Bøker 

Jarl Ulrichsen, Lærebok i bibelhebraisk, 2. utg., Trondheim: Tapir, 2007 
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Brown, F., S. R. Driver & C. A. Briggs. The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English 
Lexicon with an Appendix Containing the Biblical Aramaic. Peabody: Hendrickson, 1996 eller 
nyere.  

Elliger, K. og W. Rudolph. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, fjerde 
utgave 1977, femte forbedrete opplag fra 1997 eller nyere. 

Eventuelt kan deler av Biblia Hebraica Stuttgartensia erstattes med: 
Schenker, A. og flere. Biblia Hebraica Quinta. Deutsche Bibelgesellschaft, 2007. 

 
 

 

BTEOL-224 Det gamle testamente (15 ECTS) 
Nynorsk: Det gamle testamentet (15 ECTS) 

Engelsk: The Old Testament / Hebrew Bible (15 ECTS) 
________________________________________ 
 
Studiepoeng: 10 
Undervisningsstart: Vår/6. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 54 timer 
Emnekode: Bteol-224 
Godkjent: UU-Sak 22/15 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Knut Holter 
 
 
Introduksjon 
Det gamle testamente (GT) er en samling av mer eller mindre selvstendige bøker, som historisk hører 

hjemme i Israel/Juda i det siste årtusen før Kristus. GT utgjør – sammen med Det nye testamente – 

skriftsamlingen Bibelen, som regnes som kanonisk innenfor den kristne kirke. Tekstene er også 

kanonisk skriftsamling for jødedommen, og de utgjør en del av tradisjonsbakgrunnen for islam. Som 

del av den kristne bibel har GT preget kultur og tenkning, historisk sett særlig i Europa, men i dag i 

stigende grad også i andre deler av verden. 

 

Dette emnet fokuserer på et utvalg tekster fra GT – dels oversiktsmessig i norsk oversettelse og dels 

detaljeksegetisk på grunnlag av den hebraiske grunnteksten – med vekt på historiske, litterære, 

kontekstuelle og teologiske spørsmål. 

 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha bred kunnskap om GT som tekstsamling og historisk dokument, med særlig vekt på de 
bøker tekstpensum er hentet fra. 



Profesjonsstudiet i teologi 
 

72 
 

 kjenne til GT-fagets aktuelle forskningsmessige temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, 
verktøy og metode. 

 kjenne til GT-fagets egenart og rolle inn mot kirke, akademia og samfunn. 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

 kunne anvende GTs tekster i forkynnelse og undervisning på en forskningsbasert måte inn 
mot kirke, akademia og samfunn. 

 kunne reflektere over eget faglig ståsted og utøvelse og kunne treffe begrunnede valg i 
forhold til anvendelse av Det gamle testamente. 

 beherske relevante verktøy – i bok- og dataform – og gjennom dette være i stand til å 
videreutvikle sin egen faglighet. 

  
 
Forkunnskapskrav 
Bestått eksamen »Bibelen og kristendommens historie» på K/RLE eller tilsvarende 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 

 Én detaljeksegetisk oppgave på 4000 ord (+/- 10 %), vurdert av faglærer til bestått. Oppgaven 
leveres senest i den tolvte undervisningsuken i semester 6. 

 Studentene skal gjennom analyse av fire ulike gudstjenester vurdere hvorvidt 
gammeltestamentlig bibelteologi gjenspeiles i liturgi og preken i gudstjenestelivet. Analysene 
har et omfang av ca. 500 ord og leveres faglærer i løpet av undervisningsperioden, senest ved 
utgangen av denne. 

 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Hjemmeeksamen over tre dager vurdert med 
bokstavkarakter. 

3 dager 

 
Karakterskalaen har seks trinn, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
Forelesninger, seminarer og samtaleundervisning (sammen med relevante fag). 
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Litteratur 
 
Pensumtekster 

Gen 1-3; 12,1-9; 22,1-19; 32,21-32; Exod 3,1-15; 19-20; Num 6,22-26; Deut 5; 6,1-9; 12; 2 Sam 7,1-17; 13,1-22; 
2 Kong 17; Jes 6; 52,13-53,12; Amos 5; 7; Sal 1; 2; 8; 23; 51; 110. 
 
Bøker 
Bernhard W. Anderson, Contours of Old Testament Theology. Minneapolis: Fortress, 1999. 
 

Carr, D.M.: An Introduction to the Old Testament: Sacred Texts and Imperial Contexts of the Hebrew 

Bible. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley-Blackwell, 2010. 

Til det detaljeksegetiske arbeidet benyttes etter avtale med faglærer vitenskapelige kommentarer, 

basert på den hebraiske grunnteksten. Faglærer distribuerer en ajourført liste over aktuelle 

kommentarer, med 200-300 siders eksegese inn mot de hebraiske pensumtekstene                                                                

 
Kompendium 

 
a) Helbibelske og kirkelige perspektiver 

 

Wilso , J.R.: Theolog  a d the Old Testa e t , C.C. B o les / ed. : Interpreting the Old Testament: A 

Guide for Exegesis. Grand Rapids: Baker (2001) 245-264.  

Ka t eit, M.: Skal ei  fo k a o e  teksta  f å Det ga le testa e tet? , Nytt Norsk Kirkeblad 41/1 

(2013) 10-12.  

O Da , G.: Ho ileti al app op iatio  of the He e  Bi le , J.M. LeMo  & K.H. Richards (red.): Method 

Matters: Essays on the Interpretation of the Hebrew Bible in Honor of David L. Peterson. Atlanta: 

SBL (2009) 407-422.  

 

b) Økologiske perspektiver 

 

Löning, K. & E. Zenger: To Begi  ith, God Created…: Bi li al Theologies of Creation. Collegeville: 

Michael Glazier/The Liturgical Press (2000) 105-117.  

Habel, N. & Trudinger, P. (red.): Exploring Ecological Hermeneutics. Atlanta: SBL (2008) 1-8 (Habel), 75-

84 (Marlow), 85-90 (Person). 

Ka t eit, M.: Jo da e  full a  det du ha  skapt : S et på atu e , e esket og Gud i Det ga le 
testa e tet , A. Mose oll ed. : Oppseding mellom åpenbaring og medier: Norsk Lærerakademis 

årsskrift 1994. Bergen: NLA-forlaget (1994) 27-86.  

 

c) Feministiske perspektiver 

 

Loades, A.: Fe i ist i te p etatio , J. Ba to  ed. : The Cambridge Companion to Biblical 

Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press (1998) 81-94.  

Trible, P.: God and the Rhetoric of Sexuality. Minneapolis: Fortress (1978) 72-143. 

 

d) Postkoloniale perspektiver 

 

Sugirtharajah, S.R.: Exploring Postcolonial Biblical Criticism: History, Method, Practice. Wiley-Blackwell 

(2012) 7-30.  
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Segovia, F.S.: Decolonizing Biblical Studies: A View from the Margins. Maryknoll: Orbis (2000) 3-33, 

119-132.  

 

e) Kontekstualitet versus globalitet 

 

Che , N.J.: Jo ah , D. Patte ed. : Global Bible Commentary. Nashville: Abingdon (2004) 291-294.  

Levison, J.R. & P. Pope-Levison (red.): Return to Babel (1999) 57-72.  

Holter, K.: Contextualized Old Testament Scholarship in Africa. Nairobi: Acton (2008) 83-115. 

Kompendier vil være tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning.  

Valgemner bachelor i teologi 

BTEOL-227 Resepsjon av Det gamle testamente i tidligjødedommen 
(bibelvitenskapelig valgemne A) (5 ECTS) 
 

Nynorsk: Resepsjon av Det gamle testamentet i tidlegjødedommen (bibelvitskapleg valemne A) 

Engelsk: Reception of the Old Testament in Early Judaism (Elective Course in Biblical Studies, 
Alternative A) 

________________________________________ 
 
Studiepoeng: 5 
Undervisningsstart: Vår/6. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 12 timer 
Emnekode: Bteol-227 
Godkjent: UU-Sak 20/13 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Magnar Kartveit og Jostein Ådna 

 
Introduksjon 
Innholdet av det bibelvitenskapelige studium i Bteol er for det meste fast foreskrevet og felles for alle 

stude te  se e e e Bi ele  og kristendommens historie , N testa e tlig g esk , Eksegese a  
e a gelietekste , He aisk , Det ga le testa e te  ed til sa e   ECTS . På ett pu kt i 
bachelorstudieløpet gis studentene valgmuligheter mellom fem ulike bibelvitenskapelige valgemner: 

A. Resepsjon av bibelske tekster i tidligjødedommen 
B. Resepsjon av Det gamle testamente i det postkoloniale Afrika, Asia og Latin-Amerika 
C. Israel/Palestina i bibelsk tid 
D. Hellas i gresk-romersk tid 
E.  Innføring i rabbinsk jødedom 
 

Alternativ A gjør studentene kjent med representative og interessante eksempler på sitater og 

bearbeidende gjengivelser av og fortolkende kommentarer til gammeltestamentlige tekster i 

tidligjødedommen, inklusive de (jødekristne) nytestamentlige tekstene. Teksteksempler fra den før-

kristne oversettelsen av GT til gresk (Septuaginta [LXX]) og fra NT studeres i gresk originaltekst. Andre 



Profesjonsstudiet i teologi 
 

75 
 

eksempler på resepsjon av GT-tekster leses i norsk eller engelsk oversettelse; disse hentes fra 

Pseudepigrafene, Dødehavsrullene, Flavius Josefus, Filon av Alexandria og Targum. 

 

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten: 

 
 ha kjennskap til LXX-versjonen i gresk original og med Targum-versjonen i engelsk oversettelse av 

tre gammeltestamentlige tekster 
 ha kunnskap om et utvalg sitater fra GT i det greske NT 
 ha kjennskap til representative eksempler på sitater og bearbeidende gjengivelser av og 

fortolkende kommentarer til gammeltestamentlige tekster i Pseudepigrafene og 
Dødehavsrullene og hos Flavius Josefus og Filon av Alexandria 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

 være i stand til å foreta et videreførende og fordypende studium av resepsjonen av Det gamle 
testamente i tidligjødedommen og i urkirken 

 være i stand til å nyttiggjøre seg de ervervede kunnskapene, spesielt dem som gjelder 
gammeltestamentlige sitater i NT, i forkynnelse, undervisning og annen formidling. 

 
 
Forkunnskapskrav 
E e e Bi elhe aisk  og N testa e tlig g esk  
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen som blir vurdert med 
bokstavkarakter 

 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 
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Arbeidsformer 
Det vil variere fra år til år hvilke alternativer det tilbys undervisning i. De studenter som ønsker å 
velge et annet alternativ enn det som på det aktuelle tidspunkt undervises, har anledning til det på 
selvstudiumsbasis 
 
 
Litteratur 
 

Kildetekster lest på gresk: 

Gen 22,1–19; Jes 7,10–17; 52,13–53,12; Matt 1,22–23; 2,15.23; 21,42; Apg 2,16–21.25–28; 4,25–26; 

7,48–50; 15,15–18; 1 Kor 10,1–13; Gal 3,6–14; 4,21–31; 1 Pet 2,6–10.21–25 

 

Kildetekster lest i oversettelse: 

Utvalg fra Jubileerboken 

Fra Dødehavsrullene:  

1QpHab; 4Q174; 1QapGen 

Flavius Josefus: 

Utvalg fra Antiquitates Judaicae 

Filon av Alexandria: 

De Abrahamo (Om Abraham) 60–88, 167–207; De Vita Mosis (Mose liv) 1,65–84; De Specialibus 

Legibus (Om de spesielle lover) 1,1–20 

Targum: 

Gen 22,1–19 i Targum Neofiti og i Targum Pseudo-Jonathan; Jes 7,10–17 og 52,13–53,12 i Targum 

Jonathan 

Oversettelser av alle disse kildetekstene, enten til norsk, dansk eller engelsk, inngår i kompendium 

(se nedenfor). Etter avtale med emneansvarlig eller undervisende faglærer kan studenter benytte 

andre tekstutgaver enn dem som inngår i kompendiet dersom de ønsker det. 

 

Bøker 

Novum Testamentum Graece. Based on the work of Eberhard and Erwin Nestle. Edited by Barbara 

and Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, 28th 

Revised Edition. Edited by the Institute for New Testament Textual Research 

Münster/Westphalia under the direction of Holger Strutwolf. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 2012 (= Nestle-Aland28) (Også 26. utgave, 1979 ff [= Nestle-Aland26], og 

27. utgave, 1993 ff [= Nestle-Aland27], kan benyttes.) 

 

Kompendium 

a) Tekstutgaver 

1) Gresk tekst: 

Septuaginta. Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes. Editit Alfred Rahlfs. Editio altera 

quam recognovit et emendavit Robert Hanhart. Duo volumina in uno. Stuttgart: Deutsche 

Bibelgesellschaft, 2006: 1:29–30, 2:575, 638–639.  
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2) Oversettelser: 

De Gammeltestamentlige Pseudepigrafer. Bind I. København: G.E.C. Gads forlag, 1953–1963. Ca. 10 

sider fra Bent Noack, Jubilæerbogen. (10 s.) 

Dødehavsrullene. De Norske Bokklubbene 2004: 225–  Fo telli ge  f a Fø ste Mose ok , –
 Ko e ta  til p ofete  Ha akkuk , –  Ko e ta  til ut algte i eltekste . 

(28 s.) 

Philo in Ten Volumes (and Two Supplementary Volumes). With an English Translation by F. H. Colson 

u.a.. Loeb Classical Library. London: Heinemann; Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

1929-1962. Volume VI (LCL 289), 1966: 34-49, 84-103, 310-319. Volume VII (LCL 320), 1968: 

100-111. (27 s.) 

Targum Neofiti 1: Genesis. Translated, with Apparatus and Notes by Martin McNamara, 1992: 116–
119. (4 s.) 

Targum Pseudo-Jonathan: Genesis. Translated, with Introduction and Notes by Michael Maher, 1992: 

77–81. (4 s.) 

The Isaiah Targum. Introduction, Translation, Apparatus and Notes by Bruce D. Chilton, 1987: 16–17, 

103–105. (5 s.) 

Translation and Commentary / Flavius Josephus. Edited by Steve Mason. Leiden: Brill, 1999ff. Ca. 15 

sider fra Antiquitates Judaicae. (15 s.) 

I alt 93 sider 

 

b) Sekundærlitteratur 

Beale, G.K. and D.A. Carson (Editors), Commentary on the New Testament Use of the Old Testament. 

Grand Rapids, MI: Baker Academic; Apollos, 2008: 3–5, 7–8, 10–11, 71–74, 532–539, 551–
553, 556, 568–569, 589–593, 722–727, 791–804, 807–809, 1023–1036. (75 s.) 

Bi d, Mi hael F., Josephus a d the Ne  Testa e t . I Joel B. G ee  a d Lee Ma ti  M Do ald 
(Editors), The World of the New Testament: Cultural, Social and Historical Contexts. Grand 

Rapids, Michigan: Baker Academic, 2013, 398–404. (7 s.) 

Bo ge , Pede , Philo – A  I te p ete  of the La s of Moses . I Reading Philo: A Handbook to Philo of 

Alexandria. Edited by Torrey Seland. Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.; Eerdmans, 

2014, 75–101. (27 s.) 

Eids åg, Gu a  Mag us, Septuagi ta i det fø ste å hu d et ette  K istus . I Ny bibel, nye 

perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. Redigert av Årstein Justnes, Hallvard 

Hagelia og Tor Vegge. Kristiansand: Portal, 2013, 122–140. (19 s.) 

Mason, Ste e, Ja es S. M La e , a d Joh  M.G. Ba le , Josephus . I Early Judaism: A 

Comprehensive Overview. Edited by John J. Collins and Daniel C. Harlow. Grand Rapids, 

Michigan / Cambridge, U.K.; Eerdmans, 2012, 290–321. (32 s.) 

Ni kels u g, G.W.E., The Bi le Re itte  a d E pa ded . I Mi hael E. Sto e Edito , Jewish Writings 

of the Second Temple Period. Assen: Van Gorcum; Philadelphia: Fortress Press, 1984, (89–
156) 97–   [a s itte e Ju ilees , The Ge esis Apo pho ].  s.  
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No ako i , Lidija, The S iptu es a d S iptu al I te p etatio . I Joel B. G ee  a d Lee Ma ti  
McDonald (Editors), The World of the New Testament: Cultural, Social and Historical 

Contexts. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2013, 85–101. (15 s.) 

Sela d, To e , Philo a d the Ne  Testa e t . I Joel B. G ee  a d Lee Ma ti  M Do ald Edito s , 
The World of the New Testament: Cultural, Social and Historical Contexts. Grand Rapids, 

Michigan: Baker Academic, 2013, 405–412. (8 s.) 

Tig helaa , Ei e t, The Dead Sea S olls . I Early Judaism: A Comprehensive Overview. Edited by John 

J. Collins and Daniel C. Harlow. Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.; Eerdmans, 2012, 

204–227. (24 s.) 

Åd a, Jostei , He e s tje e  i Jesaja  skild et so  t iu fe e de Messias. P ofetta gu e s 

gjengivelse og tolkning av Jes 52,13– , . Tidsskrift for Teologi og Kirke 63 (1992): 81–94. 

(14 s.) 

 ―, Jako s sk ift e is i fa ø  a  hed i ge isjo e . Resepsjo e  a  A  , –12 i Apg 15,16– . 
Norsk Tidsskrift for Misjon 51 (1997) 205–219. (16 s.) 

―, Septuagi ta so  k iste  i el og so  g u tekst fo  o e settelse a  Det ga le testa e te.  I Ny 

bibel, nye perspektiver. Grunntekster, oversettelse og teologi. Redigert av Årstein Justnes, 

Hallvard Hagelia og Tor Vegge. Kristiansand: Portal, 2013, 141–159. (19 s.) 

I alt 266 sider. 

Kompendier vil være tilgjengelige i og kan lastes ned fra itslearning. 

 

 
 

BTEOL-228 Lesning av Det gamle testamente i det postkoloniale Afrika, 
Asia og Latin-Amerika (bibelvitenskapelig valgemne B) (5 ECTS) 
 

Nynorsk: Lesing av Det gamle testamentet i det postkoloniale Afrika, Asia og Latin-Amerika 

(bibelvitskapleg valemne B) 

Engelsk: Reception of the Old Testament in Postcolonial Africa, Asia and Latin America (Elective 
Course in Biblical Studies, Alternative B) 

________________________________________ 
 
Studiepoeng: 5 
Undervisningsstart: vår/6. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 12 
Emnekode: Bteol-228 
Godkjent: UU-Sak 20/13 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Knut Holter 
 

Introduksjon 
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Innholdet av det bibelvitenskapelige studium i Bteol er for det meste fast foreskrevet og felles for alle 

stude te  se e e e Bibelen og kristendommens historie , N testa e tlig g esk , Eksegese a  
e a gelietekste , He aisk , Det ga le testa e te  ed til sa e   ECTS . På ett pu kt i 
bachelorstudieløpet gis studentene valgmuligheter mellom fire ulike bibelvitenskapelige valgemner: 

A. Resepsjon av bibelske tekster i tidligjødedommen 

B. Resepsjon av Det gamle testamente i det postkoloniale Afrika, Asia og Latin-Amerika 

C. Israel/Palestina i bibelsk tid 

D. Hellas i gresk-romersk tid 

Alternativ B gjør studentene kjent med sentrale, kontekstuelt orienterte eksempler på afrikanske, 

asiatiske og latin-amerikanske lesninger av GT etter 1960.  

  

 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

 kjenne til sentrale trekk ved bibeltolkningen – særlig i forhold til Det gamle testamente – i 
Afrika, Asia og Latin-Amerika i tiden etter 1960. 

 kjenne til eksempler på slike lesninger av utvalgte tekster fra ulike sjangere i Det gamle 
testamente. 

 kjenne til det teoretiske grunnlaget for og kjennetegn ved postkolonial bibeltolkning. 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

 Kunne anvende kunnskapen om postkolonial bibeltolkning inn mot undervisning og annen 
formidling. 

 Kunne reflektere over eget faglig ståsted og utøvelse og kunne treffe begrunnede valg i 
forhold til de anliggender postkolonial bibeltolkning reiser. 

 
Forkunnskapskrav 
E et Bi elhe aisk  å æ e estått. 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Enten essay på 2000 ord eller fremlegg i seminar 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen som blir vurdert med 

bokstavkarakter 
 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 
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Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
Det vil variere fra år til år hvilke alternativer det tilbys undervisning i. De studenter som ønsker å 
velge et annet alternativ enn det som på det aktuelle tidspunkt undervises, har anledning til det på 
selvstudiumsbasis 
 
Litteratur 

Bøker 

Haug, Ka i Sto stei , Dette ha dle  jo a e o  ka a : Thaitolk i ge  a  O dsp åke e : – . I 
Jerusalem, Samaria og jordens ender, red. Knut Holter og Jostein Ådna, 125–142. Trondheim: 

Tapir Academic Press, 2011. (18 s.)  

Holter, Knut, Contextualized Old Testament Scholarship in Africa. Nairobi: Acton, 2008: 1–115. (110 

s.) 

Levison, J.R. and P. Pope-Levison (editors), Return to Babel: Global Perspectives on the Bible. 

Louisville: Westminster John Knox Press, 1999: 13–113. (95 s.) 

Segovia, Fernando F., Decolonizing Biblical Studies: A View from the Margins. Maryknoll: Orbis, 2000: 

3–115. (113 s.) 

Sto dale , Te je, Jo s ok i Midte s ike : Til jo de s e de  fo  å fo stå Je usale s 
isdo slitte atu . I Jerusalem, Samaria og jordens ender, red. Knut Holter og Jostein Ådna, 

101–114. Trondheim: Tapir Academic Press, 2011. (14 s.) 

Til sammen 350 sider 

 

BTEOL-229 Israel/Palestina i bibelsk tid (bibelvitenskapelig valgemne  C) 
(5 ECTS) 
 

Nynorsk: Israel/Palestina i bibelsk tid (bibelvitskapleg valemne C) 

Engelsk: Israel/Palestine during Biblical Times (Elective Course in Biblical Studies, Alternative C) 

________________________________________ 
 
Studiepoeng: 5 
Undervisningsstart: Vår/6. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: Normalt 12 timer undervisning ved VID, eventuelt supplert med 
ekskursjon 7–14 dager 
Emnekode: Bteol-229 
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Godkjent: UU-Sak 20/13 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 

Emneansvarlig: Jostein Ådna og Magnar Kartveit  

 

Introduksjon 
Innholdet av det bibelvitenskapelige studium i Bteol er for det meste fast foreskrevet og felles for alle 

stude te  se e e e Bi ele  og kristendommens historie , N testa e tlig g esk , Eksegese a  
e a gelietekste , He aisk , Det ga le testa e te  ed til sa e   ECTS . På ett punkt i 

bachelorstudieløpet gis studentene valgmuligheter mellom fem ulike bibelvitenskapelige valgemner: 

A. Resepsjon av bibelske tekster i tidligjødedommen 
B. Resepsjon av Det gamle testamente i det postkoloniale Afrika, Asia og Latin-Amerika 
C. Israel/Palestina i bibelsk tid 
D. Hellas i gresk-romersk tid 
E. Innføring i rabbinsk jødedom 
Alternativ C gjør studentene kjent med topografien og historien til det geografiske kjerneområdet for 

Is aels la d  i ga el- og nytestamentlig tid. Historisk og arkeologisk stoff om Jerusalem og et 

utvalg av andre sentrale byer/steder der det er foretatt utgravninger, inngår i dette studiet. En 

ekskursjon kan inngå som bestanddel av denne emnevarianten. 

 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 
 ha god kunnskap om Israels historie i gammeltestamentlig tid og om det jødiske folks historie i 

fedrenes land i hellenistisk og romersk tid 
 ha kjennskap til topografien i Israel/Palestina 
 ha grundig kunnskap om Jerusalems historie og topografi på grunnlag av historiske kildetekster og 

arkeologiske utgravninger 
 ha kjennskap noen andre sentrale bosteders/byers arkeologi og historie  
 ha kunnskap om et utvalgt bosted/en by eller et annet tema på grunnlag av det individuelle 

valgpensum (se nedenfor) 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

 være å stand til å nyttiggjøre seg de ervervede historiske og arkeologiske kunnskapene om 
Israel/Palestina i bibelsk tid i forkynnelse, undervisning og annen formidling. 

 
Forkunnskapskrav 
E e e N testa e tlig g esk  og Bi elhe aisk  å æ e estått. 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
 
Arbeidskrav 
Enten et essay på 2000 ord over et avtalt tema eller et fremlegg i seminar eventuelt under 
ekskursjon. 
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Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen som blir vurdert med 

bokstavkarakter 
 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
Det vil variere fra år til år hvilke alternativer det tilbys undervisning i, og om det blir arrangert 
ekskursjon. Dersom det arrangeres ekskursjon, kan undervisning tilbudt på VID helt bortfalle eller bli 
redusert. De studenter som ønsker å velge et annet alternativ enn det som på det aktuelle tidspunkt 
undervises, har anledning til det på selvstudiumsbasis. 
 
 
Litteratur 
 
Bøker: 
 

Rendtorff, Rolf, The Old Testament: An Introduction. Philadelphia: Fortress, 1986: 1–64. (64 s.) 

 
                                                                                                            
Kompendium: 
 

Aharoni, Yohanan, The Land of the Bible: A Historical Geography. 2nd, revised and emended edition. 

London: Burns & Oates, 1979: 21–42 [= kapittel , The La d of Ma  Co t asts ]. (21 s.) 

Be ge, A e, Ø step este  sitt palass og Pilatus sitt p eto iu . O  lokalise i ga a  Jesu lidi gs eg i 
Je usale . Tidsskrift for Teologi og Kirke 72 (2001): 251–271. (21 s.) 

Je se , Mo te  Hø i g, Galilæa, jo d og de  histo iske Jesus , Dansk Teologisk Tidsskrift 71 (2008): 

149–170. (22 s.) 

Levine, Lee I., Jerusalem: Portrait of the City in the Second Temple Period (538 B.C.E. – 70 C.E.). 

Philadelphia, PA: Jewish Publication Society, 2002: 187–217, 313–  [= kapittel , The 
Urban Landscape i det he odia ske Je usale  og kapittel , The  U a  Co figu atio  i 
Jerusalem i det 1. århundre e.Kr.)]. (67 s.).  
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Ria , Dagfi , Jøde es histo ie f a Es a til Tal ud . I Ha s K al ei  edaktø , Blant skriftlærde og 

fariseere. Jødedommen i oldtiden. Oslo: Verbum, 1984: 11–44. (34 s.) 

 

Artikler fra leksika: 

The Anchor Bible Dictionary. 6 Volumes. David Noel Freedman (Editor-in-chief). New York et al: 

Doubleday, 1992: 

 Je usale , : –766 (Philip J. King) 

 La his h , : –126 (David Ussishkin) 

 Megiddo , : –679 (David Ussishkin)               (39 s.) 

Encyclopedia of the Historical Jesus. Craig A. Evans (Editor). New York and London: Routledge, 2008: 

- Bethsaida , –68 (Rami Arav) 

- Cape au , –93 (Mark A. Chancey) 

- Naza eth , –425 (Craig A. Evans) 

- See of Galilee , –560 (Shelley Wachsmann) 

- S agogue , –616 (James F. Strange) 

- Te ple , –634 (Jostein Ådna)                           (21 s.) 

 

INDIVIDUELT VALGPENSUM 

Hver student skal i tillegg legge opp et individuelt valgpensum på minimum 50 sider, avtalt med og 

godkjent av faglærer. Dette pensumet kan for eksempel være knyttet til én bestemt bosetning eller 

by i Israel/Palestina og inngå som tekstlig grunnlag for arbeidskravet.  

 

Til sammen 339 sider 

Kompendier vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. 

 

 

BTEOL-230 Hellas i gresk-romersk tid (bibelvitenskapelig valgemne D) (5 
ECTS) 
 

Nynorsk: Hellas i gresk-romersk tid (bibelvitskapleg valemne D) 

Engelsk: Greece in the Graeco-Roman Era (Elective Course in Biblical Studies, Alternative D) 

________________________________________ 
 
Studiepoeng: 5 
Undervisningsstart: vår/6. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: Normalt 12 timer undervisning på VID, eventuelt supplert med 
ekskursjon 7–14 dager 
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Emnekode: Bteol-230 
Godkjent: UU-Sak 20/13 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 

Emneansvarlig: Jostein Ådna 

 
Introduksjon 
Innholdet av det bibelvitenskapelige studium i Bteol er for det meste fast foreskrevet og felles for alle 

stude te  se e e e Bi ele  og kristendommens historie , N testa e tlig g esk , Eksegese a  
e a gelietekste , He aisk , Det ga le testa e te  ed til sa e   ECTS). På ett punkt i 

bachelorstudieløpet gis studentene valgmuligheter mellom fem ulike bibelvitenskapelige valgemner: 

A. Resepsjon av bibelske tekster i tidligjødedommen 

B. Resepsjon av Det gamle testamente i det postkoloniale Afrika, Asia og Latin-Amerika 

C. Israel/Palestina i bibelsk tid 

D. Hellas i gresk-romersk tid 

E. Innføring i rabbinsk jødedom 

Alternativ D gjør studentene kjent med viktige historiske, religiøse og kulturelle forhold i Det nye 

testamentes hellenistiske omverden. Geografisk legges hovedvekten på Hellas, med provinsene 

Makedo ia og Akaia, ett a  kje eo åde e fo  Paulus  isjo . Histo isk og a keologisk stoff o  
Korint og et utvalg av andre sentrale byer/steder der det er foretatt utgravninger, inngår i dette 

studiet. En ekskursjon kan inngå som bestanddel av denne emnevarianten. 

 

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten: 

 
 ha kunnskap om samfunnsforhold i middelhavsområdet i gresk-romersk tid 
 ha godt kjennskap til religion i Romerriket, med særlig vekt på Hellas, og hellenistisk kultur, med 

særlig vekt på filosofien 
 ha g u dig ku skap o  e  Ko i t, i klusi e de  k ist e e ighete  og Paulus  i ke de  
 ha grunnleggende kunnskap om Aten, Filippi og Tessalonika, samt kjennskap til viktige kulturelt-

religiøse sentra som Delfi, Epidaurus og Olympia 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten: 
 

 være i stand til å nyttiggjøre seg de ervervede historiske og arkeologiske kunnskapene om 
helle istisk histo ie, eligio  og kultu  og o  Paulus  i ke og de k ist e menighetene i Hellas i 
forkynnelse, undervisning og annen formidling. 

 
Forkunnskapskrav 
E et N testa e tlig g esk  å æ e estått 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
 
Arbeidskrav 
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Enten et essay på 2000 ord over et avtalt tema eller et fremlegg i seminar eventuelt under 
ekskursjon. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen som blir vurdert med 

bokstavkarakter 
 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
Det vil variere fra år til år hvilke alternativer det tilbys undervisning i, og om det blir arrangert 
ekskursjon. Dersom det arrangeres ekskursjon, kan undervisning tilbudt på VID helt bortfalle eller bli 
redusert. De studenter som ønsker å velge et annet alternativ enn det som på det aktuelle tidspunkt 
undervises, har anledning til det på selvstudiumsbasis. 
 
 
Litteratur 
 
Bøker: 
 

Bilde, Pe , De  helle istisk- o e ske e de . Geog afi, histo ie, politikk og sa fu dsli . I Sigf ed 
Pedersen (redaktør), Den nytestamentlige tids historie. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 

1994: 20–57 (38 s.) 

  —, Det eligiøse li  i helle istisk- o e sk tid . I Den nytestamentlige tids historie, 117–157 (41 s.) 

[Kan erstattes av: 

Gilhus, Ingvild Sælid og Einar Thomassen, Oldtidens religioner. Midtøstens og 

Middelhavsområdets religioner. Oslo: Pax, 2010, 87–129, 193–227.] 

Engberg-Pede se , T oels, Helle istisk kultu . Vide ska , litte atu , filosofi . I Den nytestamentlige 

tids historie, 58–116. (59 s.) 

Murphy-O Co o , Jerome, St. Paul’s Cori th: Te ts a d Ar haeolog . 3rd revised and expanded 

edition. Collegeville, MI: The Liturgical Press, 2002, 3–39 [Pausanias], 151–174 [Paul in 

Corinth], 177–198 [Archaeology]. (82 s.) 
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Kompendium: 
 

A de se , Øi i d, Politikk og o akle . Ate  og Delfi . I To od Eide og To as Hägg edaktø e , 
Dionysos og Apollon. Religion og samfunn i antikkens Hellas. Bergen: Det norske institutt i 

Athen, 1989: 195–210. (15 s.) 

Ho ell, Da id G. a d Ed a d Ada s, The S hola l  Quest fo  Paul s Chu h at Co i th: A C iti al 
Su e . I Edward Adams og David G. Horrell, Christianity at Corinth: The Quest for the 

Pauline Church. Louisville; London: Westminster John Knox Press, 2004: 1–43. (43 s.) 

Sandvei, Bjørn Helge, Ernst Baasland og Karl Olav Sandnes: I Paulus’ fotspor. Bi el- og kulturguide til 

Hellas. Oslo: Verbum, 2008. 197–  [ Kultu la dskapet so  Paulus eiste i , o tale a  l.a. 
Mykene, Epidaurus, Olympia, Delfi]. (25 s.)  

The Anchor Bible Dictionary. 6 Volumes. David Noel Freedman (Editor-in-chief). New York et al: 

Doubleday, 1992: 

 Athe s , : 513–518 (Hubert M. Martin) 

 Co i th , : –1139 (Jerome Murphy-O Co o  

 Philippi , : –317 (Holland L. Hendrix) 

 Thessalo i a , : –527 (Holland L. Hendrix)            (20 s.) 

Øst , E ik, Eleusis. M te, helligdo  og itual . I Dionysos og Apollon. Religion og samfunn i 

antikkens Hellas, 59–78. (20 s.) 

Til sammen 343 sider 

Kompendier vil normalt være for salg i studieekspedisjonen. 

BTEOL-231 Innføring i rabbinsk jødedom (bibelvitenskapelig valgemne 
E)  (5 ECTS) 
Nynorsk: Innføring i rabbinsk jødedom  

Engelsk: Introduction to Rabbinic Judaism  

________________________________________ 
 
Studiepoeng: 5 
Undervisningsstart: vår/6. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 12–18 timer 
Emnekode: Bteol-231 
Godkjent: UU-Sak 20/13 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 

Emneansvarlig: Jostein Ådna 

 
Introduksjon 
 
Innholdet av det bibelvitenskapelige studium i Bteol er for det meste fast foreskrevet og felles for alle 

stude te  se e e e Bi ele  og kristendommens historie , N testa e tlig g esk , Eksegese a  
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e a gelietekste , He aisk , Det ga le testa e te  ed til sa e   ECTS . På ett pu kt i 
bachelorstudieløpet gis studentene valgmuligheter mellom fem ulike bibelvitenskapelige valgemner: 

A. Resepsjon av bibelske tekster i tidligjødedommen 

B. Resepsjon av Det gamle testamente i det postkoloniale Afrika, Asia og Latin-Amerika 

C. Israel/Palestina i bibelsk tid 

D. Hellas i gresk-romersk tid 

E. Innføring i rabbinsk jødedom 

 

Dette emnet fungerer både som et bibelvitenskapelig valgemne og som et selvstendig 

religionsvitenskapelig emne.  

Selv om jødedommen anser Det gamle testamente eller Den hebraiske bibel som sin hellige skrift, går 

jødedommen slik den leves og praktiseres i dag i stor grad tilbake på den rabbinske bevegelsen med 

dens tolkninger slik den fremstod og utviklet seg i de første århundrer av den kristne tidsregning. Å 

forstå jødedommen innebærer derfor å forholde seg direkte til de første generasjonene med 

rabbinske lærde: å gjenskape den verden de levde i, å lese nøyaktig tekstene som de skrev, og å 

reflektere nøye over de utfordringer de stod overfor, og måten de møtte dem på. Dette emnet gir en 

allmenn innføring i den rabbinske bevegelse, hovedsjangerne av rabbinske tekster og 

nøkkelbegrepene som styrte den rabbinske tolkningen av Bibelen. Særlig vekt legges på rabbinsk 

hermeneutikk, rabbinske begreper for argumentasjon og diskusjon og rabbinske holdninger til 

di e se katego ie  fo  de a d e . En ekskursjon kan inngå som bestanddel av denne emnevarianten. 

 

 

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten: 

 
 ha god kunnskap om de viktigste utviklingslinjene, lederpersonlighetene, begrepene og 

tekstsjangerne i den rabbinske jødedom i de første århundrer av vår tidsregning 
 ha elementær fortrolighet med lesning av rabbinske tekster (for eksempel Mishna, Talmud og 

Midrash)  
 ha kunnskap om rabbinske tenkemåter, særlig den rabbinske fremgangsmåten i tolkningen av 

Skriften 
 ha kunnskap om den rabbinske litteraturens påvirkning av og betydning for jødedommen 

gjennom tidene frem til i dag og til noen av de kritiske responser som den har fremprovosert 
innad i den jødiske verden 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten: 

 
 være i stand til å nyttiggjøre seg de ervervede kunnskapene i undervisning og annen formidling 
 være i stand til å identifisere og gjendrive antisemittiske stereotyper og fordommer om rabbinsk 

jødedom 

 
Forkunnskapskrav 
Ingen 
 
Studiepoengsreduksjon 
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Arbeidskrav 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen med intern sensor  

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
Det vil variere fra år til år hvilke alternativer det tilbys undervisning i, og om det blir arrangert 

ekskursjon. Dersom det arrangeres ekskursjon, kan undervisningen tilbudt på VID helt bortfalle eller 

bli redusert. De studenter som ønsker å velge et annet alternativ enn det som på det aktuelle 

tidspunkt undervises, har anledning til det på selvstudiumbasis. 

 
Litteratur 
 

KILDETEKSTER 

Sjanger- og innholdsmessig representative kildetekster inngår i litteraturen anført nedenfor. Noen 

ytterligere kildetekster vil bli presentert og benyttet i undervisningen. 

BØKER 

Holtz, Barry W., Back to the Sources: Reading the Classic Jewish Texts. New York: Summit Books, 

1984: 129–167, 177–204. (67 s.) 

Rubinstein, Jeffrey L., Rabbinic Stories. New York: Paulist Press, 2002: 38–54, 80–87, 114–116, 139–
145, 151–153, 169–175, 215–217, 229–244, 266–269, 275–276, 288–290 (73 s.)   

Schiffman, Lawrence H., From Text to Tradition: A History of Second Temple and Rabbinic Judaism. 

Hoboken, N.J.: Ktav Publishing, 1991: 15, 32, 33–59, 79, 96, 98–119, 137, 156, 157–239. (138 

s.) 

 

KOMPENDIUM 
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Biale, Ra hel, Wo e  a d the Mitz ot . Women and Jewish Law. New York: Schocken Books, 1995: 

10–43. (34 s.) 

Fed e es o d: T aktate  Pirke Avot , kapitle e –2. Jødiske skrifter. De Norske Bokklubbene 2002: 

3–11. (9 s.) 

Halbertal, Moshe, People of the Book: Canon, Meaning, and Authority. Cambridge, Mass.; London, 

UK: Harvard University Press, 1997: 45–54, 72–81. (20 s.) 

Hallo, William W., David B. Ruderman and Michael Stanislawski, Heritage – Civilization and the Jews: 

Source Reader. Westport, Conn.; London: Praeger, 1984: 120–122, 144–145. (3 s.) 

Ha es, Ch isti e, The Othe  i  Ra i i  Lite atu e . The Cambridge Companion to the Talmud and 

Rabbinic Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 2007: 243–269. (27 s.) 

Ste , Da id, Mid ash a d Je ish I te p etatio . The Jewish Study Bible. New York: Oxford 

University Press, 2004: 1863–1875. (13 s.) 

I alt 384 sider 

Deler av litteraturen kan etter avtale med faglærer byttes ut med ekvivalerende, faglig likeverdig 

litteratur på norsk eller andre skandinaviske språk. 
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7. semester 

BTEOL-226 Lederskap i kirkelig og tverrkulturell kontekst (20 ECTS)                                                  
Nynorsk: Leiarskap i kyrkjeleg og tverrkulturell kontekst 

Engelsk: Leadership in Ecclesial and Crosscultural Contexts  

________________________________________ 

Studiepoeng: 20 

Undervisningsstart: Høst/7. semester 

Undervisningssemestre: 1 

Antall undervisningstimer: normalt 24 + 24. 

Emnekode: BTEOL-226 

Godkjent: UU-Sak 32/14 

 

VID vitenskapelige høgskole – MHS 

Emneansvarlig: Kari Storstein Haug 

 

Introduksjon 

Målet for dette emnet er å gi studentene en utdypet forståelse av hva det vil si å være leder i en 

kirkelig sammenheng. Emnet består av to delemner: 

- Kirkelig tjeneste og lederskap (ST, 10 ECTS) 

- Misjonalt lederskap i lokal og global kontekst (MT, 10 ECTS) 

Emnet innledes med en presentasjon av aktuell tekning om lederskap. De ulike emnene vil så plassere 

og aktualisere dette i en systematiskteologisk og misjonsteologisk kontekst.  

 

Læringsutbytte 

Se ang delemnene.  
 

Forkunnskapskrav 

Første år av teologistudiet eller første år i bachelorgraden i kristendom, ledelse og 

menighetsutvikling. Examen philosophicum og Examen factultatum. 

 

Studiepoengsreduksjon 

 

Arbeidskrav 

Se under delemnene 

 

Vurdering   

 

Vurderingsform Varighet 

Skoleprøve som blir vurdert med 

bokstavkarakter. 
6 timer 
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Tillatte hjelpemidler ved eksamen:  

Som ved NT bachelor, dessuten Mæland (red.). Konkordieboken. 

Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  

Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

 

Studentevaluering 

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

studentevaluering. 

 

Arbeidsformer 

Se under delemnene. 

 

Litteratur 

Se under delemnene. 

 

 

BTEOL-226 Kirkelig tjeneste og lederskap (10 ECTS) 
Nynorsk: Kyrkjeleg teneste og leiarskap 

Engelsk:  Church and Ministry 

________________________________________ 

Studiepoeng: 10 

Undervisningsstart: Høst/7. semester 

Undervisningssemestre: 1 

Antall undervisningstimer: normalt 24 

Emnekode: BTEOL-226 

Godkjent: UU sak 32/14 

 

VID vitenskapelige høgskole – MHS 

Emneansvarlig: Knut Alfsvåg 

 

Introduksjon 

I forhold til det overordnede målet med dette emnet, fokuserer dette delemnet på dogmatiske 

problemstillinger med hovedvekt på forståelsen av kirken og tjenesten i kirken, og på etiske 

problemstillinger som aktualiseres av oppgaven som leder og veileder i en kirkelig sammenheng. 

 

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 
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 lederskapstenkning og lederskapsmodeller og kunne vurdere og anvende disse i en kirkelig 
og teologisk kontekst 

 forståelsen av kirken, gudstjenesten, sakramentene og den kirkelige tjeneste i et luthersk, 
økumenisk og tverrkulturelt perspektiv 

 hvordan dogmatiske og etiske standpunkt begrunnes ut fra Bibelen og kirkens læretradisjon 

 problemstillinger knyttet til etiske konsekvenser av menneskesyn og samlivsetiske spørsmål 

 

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 gjøre gjeldende en teologisk begrunnet forståelse ulike typer lederskap i en kirkelig 
sammenheng 

 resonnere selvstendig og velbegrunnet i forhold til sentrale ekklesiologiske og etiske 
problemstillinger 

 anvende dogmatiske og etiske standpunkt og resonnementer i kirkelig forkynnelse, undervisning og 
veiledning i ulike kulturelle og nasjonale kontekster 

 

Forkunnskapskrav 

Første år av teologistudiet eller første år i bachelorgraden i kristendom, ledelse og 

menighetsutvikling. Examen philosophicum og Examen facultatum. 

 

Studiepoengsreduksjon 

Ingen 

 

Arbeidskrav 

Deltagelse i KOL-prosjekt.  

 

Obligatorisk essay på 2000 ord (+/-10%) som vurderes med karakteren bestått/ikke bestått. Essayet 

skal anvende deler av emnets teori i refleksjon over praktiske problemstillinger. For BTEOL-

studentene skal essayet knyttes til erfaringer fra menighetstilknytning. 

 
Vurdering   

 

Vurderingsform Varighet 

Se emnebeskrivelsen ovenfor  

 

Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  

Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
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Studentevaluering 

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

studentevaluering. 

 

Arbeidsformer 

Forelesninger, gruppearbeid, etc. 

 

Litteratur 

 

Bøker 

Alfsvåg, Knut og Morten Dahle Andersen (red)., Samlivsetikk og kristen tro. Oslo: Lunde 2011. (117 s.) 

Harald Hegstad, Den virkelige kirke, Trondheim: Tapir, 2009. (200 s.) 

Lorentsen, Reidar. Ledelse – prinsipper og praksis. Oslo: Universitetsforlaget, 1992. (72 s.) 

McGrath, Alister. Christian Theology: An Introduction. Oxford: Blackwell, 2010, kap. 15-18. (100 s.) 

 

Kompendium: 

Alfs åg, K ut. O dets åde iddel.  I Saka i Ko pi e  og Hal a  Sa dell utg. , Kristus 

Herre i maktens och nådens rike: Föredrag från Nordeuropeiska Luther-akademins 

symposier, Myllypaino 2003: 53-65. (12 s.) 

Braaten, Carl E. og Robert W. Jenson, Christian Dogmatics, bind 2, Philadelphia: Fortress, 

1984: 223-247. (25 s.) 

Den norske kirkes lærenemnd. Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på 

homofilisaken, Oslo: Kirkerådet 2006: 87-107. (20 s.) 

Lønning, Per. Kristen tro: Tradisjon og oppbrudd. Oslo: Universitetsforlaget, 1989: 38-60, 

193-248. (75 s.) 

Meilaender, Gilbert. Bioethics: A Primer for Christians. Grand Rapids: Eerdmans, 2005: 1- 

64. (65 s.) 

Tjørhom, Ola. Kirken – troens mor: Et økumenisk bidrag til en luthersk ekklesiologi. Oslo: 

Verbum, 1999: 154-204. (50 s.) 

 
Nettressurs:  

The Church – Towards a Common Vision. Geneva: World Council of Churches, 2013 (40 s.). 

 

 

BTEOL-226 Misjonalt lederskap i lokal og global kontekst (10 ECTS ) 
Nynorsk: Misjonalt leiarskap i lokal og global kontekst 

Engelsk: Missional Leadership in Local and Global Context 

________________________________________ 

Studiepoeng: 10 

Undervisningsstart: Høst 

Undervisningssemestre: 1 

Antall undervisningstimer: normalt   24 
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Emnekode: BTEOL-226 

Godkjent: UU sak 32/14 

 

VID vitenskapelige høgskole – MHS 

Emneansvarlig: Kari Storstein Haug 

 

Introduksjon 

I forhold til det overordnede målet for dette emnet fokuserer dette delemnet på misjonsteologiske 

problemstillinger knyttet til forståelsen av kirkens misjon og misjonalt lederskap lokalt og globalt.  

  

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

Etter fullført emne skal studenten 

 ha kunnskap om historiske og samtidige forståelser av kirkens misjon og misjonalt lederskap 

  ha kunnskap om de viktigste endringene i forutsetningene for misjon lokalt og globalt siden 
Edinburgh 1910  

 ha kunnskap om ulike aspekter ved misjonalt lederskap 

 

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

 kunne utøve lederskap ved å 

 kunne identifisere aktuelle utfordringer for kirkens misjon, lokalt og globalt  

 kunne reflektere kritisk og konstruktivt over kirkens møte med ulike kulturelle og religiøse 
kontekster 

 kunne reflektere og diskutere teologiske og etiske problemstillinger knyttet til kirkens misjon 
og misjonalt lederskap 

 

Forkunnskapskrav 

Første år av teologistudiet eller første år i bachelorgraden i kristendom, ledelse og 

menighetsutvikling. Examen philosophicum og Examen facultatum. 

 

Studiepoengsreduksjon 

 

Arbeidskrav 

Deltagelse i KOL-prosjekt.  

Obligatorisk essay på 2000 ord (+/-10%) som vurderes med karakteren bestått/ikke bestått. Essayet 

skal anvende deler av emnets teori i refleksjon over praktiske problemstillinger. For BTEOL-

studentene skal essayet knyttes til erfaringer fra menighetstilknytning. 

 

Vurdering   
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Vurderingsform Varighet 

Se emnebeskrivelsen ovenfor.  

 

Karakterskalaen har seks trinn, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  

Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter som 

ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

 

Studentevaluering 

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

studentevaluering. 

 

Arbeidsformer 

Forelesninger, gruppearbeid, seminar 

 

Litteratur 

Bøker 

Brunstad, Paul Otto. Klokt lederskap: Mellom dyder og dødssynder. Oslo: Gyldendal, 2009: 76-176. 

(100 s.) 

Bosch, David J. Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission. Maryknoll, New York: 

Orbis Books, 1991: 349-519. (170 s.) 

Roxburgh, Alan J. og Fred Romanuk. The Missional Leader: Equipping Your Church to Reach a 

Changing World. San Fransisco, CA: Jossey-Bass, 2006. (209 s.) 

 

Kompendium 

Askela d, Ha ald. Lede skap – løs i g elle  s ol . I Ledelse i kirken, red. Harald Askeland, Frank 

Grimstad, Marit Halvorsen Hougsnæs og Gunvor Lande, 43-61. [Oslo]: Kirkens 

Arbeidsgiverorganisasjon, 2003. (19 s.) 

Askela d, Ha ald. Lede  og lede olle . I Ledelse i kirken. red. Harald Askeland, Frank Grimstad, 

Marit Halvorsen Hougsnæs og Gunvor Lande, 62-76. Oslo: Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, 

2003. (15 s.) 

Be a s, Stephe . F o  Edi u gh to Edi u gh: To a d a Missiolog  fo  a Wo ld Chu h . I Mission 

after Christendom: Emergent Themes in Contemporary Mission, red. Obgu U. Kalu, Peter 

Vethanayagamony og Edmund Kee-Fook Chia, 1-11.  Louisville, Kentucky: Westminster John 

Knox Press, 2010. (11 s.) 

Bliese, Richard H. og Craig Van Gelder. The Evangelizing Church: A Lutheran Contribution. 

Minneapolis, MN.: Augsburg Fortress, 2005: 71-91 (20 s.) 
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Busch, Tor, Jan Ole Vanebo og Erlend Dehlin. Organisasjon og organisering. Oslo: 

Universitetsforlaget, 2010: 323-346. (23 s.) 

C a , G aha . F a edlikehold til isjo . Behovet for en missional kirketenkning i de etablerte 

eu opeiske ki ke . I Kirkens framtid – framtidens kirke, red. Thor Hesselberg, 94-102. Oslo: 

Luther Forlag, 2006. (8 s.) 

Engelsviken, Tormod. Missio Dei: The Understanding and Misunderstanding of a Theological 

Co ept i  Eu opea  Chu hes a d Missiolog . International Review of Mission XCII/367 

(2003): 481-497. (17 s.) 

Gibbs, Eddie. Leadership Next: Changing Leaders in a Changing Culture. Nottingham: Inter-Varsity 

Press, 2005: 61-78. (17 s.) 

Holte , K ut. Det ga le testa e te og isjo e . I Missiologi i dag, red. Jan-Martin Berentsen, 

Tormod Engelsviken og Knud Jørgensen, 23-36. Oslo: Universitetsforlaget, 2004 (2. utg.). (14 s.) 

K al ei , Ha s. Misjo  i  Det e testa e te . I Missiologi i dag, red. Jan-Martin Berentsen, 

Tormod Engelsviken og Knud Jørgensen, 37-73. Oslo: Universitetsforlaget, 2004 (2. utg.). (37 s.) 

Mortensen, Viggo. Hvad hjertet er fuldt af: En håndbog om mission. København: Anis, 2012: 11-59. 

(48 s.) 

Ro e t, Da a L. Shifti g South a d: Glo al Ch istia it  si e . I Landmark Essays in Mission 

and World Christianity, red. Robert L. Gallagher & Paul Hertig, 46-60. Maryknoll, NY.: Orbis 

Books, 2009. (14 s.) 

Van Gelder, Craig og Dwight J. Zscheile. The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and 
Shaping the Conversation. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2011: 17-40. (24 s.) 

 
Internett 
DNK Kirkemøte 2005. KM 5/05 En misjonerende kirke. Tilgjengelig på  
http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=3221. Internett. Åpnet 25.05.12 
DNK Kirkemøte 2012. KM 07/12. Misjon til forandring – Utfordringene fra Edinburgh 2010. 
Tilgjengelig på http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=218698. Internett. Åpnet 25.05.12 

Til sammen 746 s. 

 

 

  

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=3221
http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=218698
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ISPT-403 Integrert Praktikum 3 (IP3) (10 ECTS) 
Nynorsk: Integrert Praktikum 3 
Engelsk: Integrated Practical Theology 3 
________________________________________ 
Studiepoeng: 10 
Undervisningsstart: Høst/7. Semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt  
Emnekode: ISPT-403 
Godkjent: HR sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: se delemnene 
 
Introduksjon 
Dette er tredje emne i det integrerte praktikumstudium. Emnet er en obligatorisk del av 
profesjonsstudiet og er plassert i 7. semester. 
Emnet består av følgende delemner: 
- Liturgikk 2 (3 ECTS) 
- Sjelesorg 1 (3 ECTS) 
- Institusjonspraksis (4 ECTS) 
 
For emnebeskrivelser, se delemnene. 

 
Forkunnskapskrav 
Se til det enkelte delemne 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Se til det enkelte delemne 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen og mappeevaluering. Se til 
det enkelte delemne 

 

 
Karakterskalaen har seks trinn, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt 
på individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter 
som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
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Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Se til det enkelte delemne 
 
Litteratur 
Se til det enkelte delemne 

 

 

Liturgikk 2 (3 ECTS ) 
Nynorsk: Liturgikk 2 
Engelsk: Liturgics 2 
________________________________________ 
 
Studiepoeng: 3 
Undervisningsstart: Høst/7. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: 10 timer forelesninger, samt liturgiske øvelser og muntlighetsdag 
Emnekode: ISPT-403 
Godkjent: HR-sak 12/11, revidert UU-sak 23/15 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Karen Margrete E. Mestad 
 
Introduksjon 

Emnet gir generell innføring i Den norske kirkes gudstjenestebøker og bruken av disse. Særskilt 
oppmerksomhet vies dåps- og nattverdliturgiene samt ordning for gravferd. Videre gis det 
generell innføring i forståelse og bruk av kristne visuelle symboler, om kirkebygg og bruk av 
kunst og kultur i gudstjenestelivet. I emnet inngår dessuten liturgiske øvelser hvor studentene 
får øve seg i å lede høymesse med dåp og / eller nattverd etter godkjente ordninger i Den 
norske kirke. 

 
Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha god oversiktskunnskap om og grunnleggende forståelse av den kristne 
gudstjenestes utvikling, med særlig henblikk på den lutherske kirke  

 ha oversiktsmessig kunnskap om innholdet i Den norske kirkes gudstjenestebøker  

 ha grunnleggende kunnskap om ordning for gravferd 

 ha kunnskap om kirkerommets arkitektur og de vanligste kristne visuelle symboler 
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 ha kunnskap om forholdet mellom kirke, kunst og kultur og kjenne betydningen av 
kunstneriske og kulturelle uttrykk i menighetens gudstjenesteliv 

 ha kunnskap om musikkens plass i gudstjenesten 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

 kunne lede høymesse med dåp og / eller nattverd etter godkjente ordninger i Den 
norske kirke 

 være i stand til å forrette ved begravelser som prestevikar 

 kunne reflektere over bruken av ulike kirkerom, og over bruk av ulike musikalske og 
kulturelle uttrykk i gudstjenesten 

 kunne reflektere over sin egen rolle som prest og gudstjenesteleder  

 
Forkunnskapskrav 
Stude te e ha  fått godkje t e et Litu gikk  elle  ka  doku e te e tilsvarende 
kompetanse. 
 
Studiepoengsreduksjon 
Ingen 
 
Arbeidskrav 

 Obligatorisk deltakelse i forelesninger og gruppearbeid med minimum 80 %.  
 Et skriftlig bidrag i form av en individuell oppgave på 600-800 ord om betydning og bruk av 

noen synlige kristne symboler. Bidraget må være godkjent av faglærer før muntlig eksamen. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet 
for IP 3 (10 ECTS). Vurderes til bestått/ikke 
bestått 

 

 
 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter 
som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Selvstudium, forelesninger, arbeid i grupper og liturgiske øvelser. 
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10 timer forelesninger, samt liturgiske øvelser og muntlighetsdag. Obligatorisk deltakelse i 
forelesninger, arbeid i grupper, liturgiske øvelser og gudstjenestefremføring med minimum 80 
% frammøte. 
 
Litteratur 
 
Bøker 
Helle o, Gei . Bilde, o d og gudstje estedeltakelse.  I Gudstjeneste på ny. Hellemo, Geir 
(red). Oslo:Universitetsforlaget, 2014, s.127-148 (22) 
 
No dstoga, Kå e. Musikk i gudstje este .  I Gudstjeneste på ny. Hellemo, Geir (red). Oslo:  

Universitetsforlaget, 2014, s.89-104 (16) 
 
Sa dal, Ma gu . Ro  fo  gudstje este.  I Gudstjeneste på ny. Hellemo, Geir (red). Oslo:  

Universitetsforlaget, 2014, s.105-126 (22) 
 
Skottene, Ragnar. Kristne symboler: en elementær innføring. Oslo: Verbum, 2002, 12-59, 84-

115, 130-135, 152-161. (93, som tilsvarer 70) 
 
Veite e g, Ka i. Gudste esta so  ei he di g ed ha dli ga .  I Gudstjeneste på ny. Hellemo, 
Geir  

(red). Oslo: Universitetsforlaget, 2014, s. 73-88 (16) 
 
Kompendium 
Sæther, Arne E. Kirken som bygg og bilde. Rom og liturgi ved et tusenårsskifte. Asker: Sæthers 

Forlag, 2001, 7-29. (23)  
Tveito, Olav. Gudstjenestens historie. Liturgi, kirkeår og kirkehus gjennom 2000 år. Oslo: 
Themilios forlag, 2013, s.19-27 og 119-158 (46) 
 

Til sammen: 215 sider 
 
Kompendier vil være tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning.  
 
Øvrige ressurser som vil bli lagt til grunn og benyttet i undervisningen: 

Gravferd. Oslo: Verbum, 2014. 
Gudstjeneste for Den norske kirke. Stavanger: Eide forlag, 2011. 

(Nettressurs: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=178213#liturgier_2011) 
Gudstjenestebok for Den Norske Kirke: Del I: Gudstjenester; Del II: Kirkelige Handlinger. Oslo:  

Verbum, 1996. 
Kunsten å være kirke. Om kirke, kunst og kultur. Kulturmelding for Den norske kirke utarbeidet 
av  

Norske kirkeakademier på oppdrag fra Kirkerådet. Oslo: Kirkerådet 2005  
(Nettressurs: http://www.kirken.no/kulturmelding) 

Norsk Salmebok 2013: For kirke og hjem. Stavanger: Eide forlag, 2013. 

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=178213#liturgier_2011
http://www.kirken.no/kulturmelding
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Sjelesorg 1 (3 ECTS) 
Nynorsk: Sjelesorg 1 
Engelsk: Counselling 1 
________________________________________ 
Studiepoeng: 3 
Undervisningsstart: Høst/7. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 12 timer. Obligatorisk deltakelse med min. 80 % 
frammøte. 
Emnekode: ISPT-403 
Godkjent: Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Anne Beth Gilja Johansen 
 
Introduksjon 

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i den kristne sjelesorgs egenart og historie.  Det 
vil bli fokusert på sjelesorgens bibelske og teologiske forankring og på dens praksis. Tema med 
særlig relevans for institusjonspraksis (sykehus, sykehjem m.v.) vil bli tatt opp. Disse omfatter 
sjelesorgsamtalens egenart, møte med menneskers livs- og troshistorie, samt møte med og 
veiledning av mennesker i sorg, sykdom og lidelse. 

 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha kunnskap om sjelesorgens teologiske begrunnelse 

 ha kunnskap om forutsetninger og rammer for den sjelesørgeriske samtalen 
 ha kunnskap om sjelesørgeriske utfordringer i møte med sykdom, lidelse og død og 

sjelesorg ved institusjon 
 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

 kunne samtale med og veilede mennesker i åndelige spørsmål og i sårbare 
livssituasjoner 

 ha evne til å reflektere over egne forutsetninger for sjelesørgerisk arbeid 

 ha evne til å reflektere rundt teologiske utfordringer i møte med ulike typer livskriser 
 
 
Forkunnskapskrav 
Gjennomført IP1 og IP2 eller tilsvarende 
 
Arbeidskrav 
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Skriftlig bidrag til mappeevaluering i form av individuell oppgave på 1700-2000 ord over 
oppgitt emne. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet for IP 3 
(10 ECTS). Vurderes til bestått/ikke bestått. 

 

 
Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter 
som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Selvstudium, forelesninger, gruppearbeid, framlegg i timen. 
 
 
Litteratur 
 
Bøker  
Eide, Øyvind. Forståelse og fordypning- perspektiv på den sjelesørgeriske samtaler. Oslo: 
Luther, 2014, s. 11-59. (49 sider)  
Falk, Bent. Å være der du er - oppmerksomhet, grenser og kontakt i den hjelpende samtalen. 
Bergen: Fagbokforlaget, 2016. (ca 50 normalsider) 
Leenderts, Torborg Aalen. Når glassflaten brister. Oslo: Verbum, 2007, s. 33- 46, 65-86, 108-
120, 176-211. (87 sider) 
 
Kompendium 
Okkenhaug, Berit. Når jeg ser ditt ansikt- innføring i kristen sjelesorg. Oslo: Verbum 2002, s. 
13-45 (32 sider) 
 
Kessel, Te ese Bue. L sa dakt - e  kilde til pe so se t e t å delig o so g?  
Upublisert artikkel, Omsorg/01/16, 5 sider  
 
Til sammen 223 s.  

 
Kompendier vil være tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning.  
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Institusjonspraksis (4 ECTS, 4 uker)  
Nynorsk: Institusjonspraksis 
Engelsk: Institutional Internship  
________________________________________ 
Studiepoeng: 4 
Undervisningsstart: Høst/7. semester 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: Obligatorisk deltakelse (min. 80%) i 4 uker. 
Emnekode: ISPT-403 
Godkjent: HR sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Praksisleder 
 
Introduksjon 

Dette emnet inneholder deltakelse i sjelesorgtjeneste ved institusjon (sykehus, sykehjem 
m.v.). Praksis sikter på erfaringsorientert læring hvor studentene gis mulighet til å utvikle 
personlig og faglig identitet med tanke på prestetjenesten og dens relasjoner, blant annet til 
andre profesjoner ved institusjonen. Utplassering kan skje individuelt eller i gruppe, og praksis 
foregår under faglig veiledning av institusjonens prest(er). 

 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha kunnskap om prestetjenesten i rammen av en institusjon 
 ha kunnskap om sjelesørgeriske samtaler og utfordringer i møte med ulike livskriser 
 ha kunnskap om tverrfaglig arbeid ved en institusjon 

 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten 

 kunne forkynne og lede liturgi i en institusjonskontekst 
 kunne samtale med og være til støtte for mennesker i sårbare livssituasjoner 
 kunne samarbeide med og være en positiv bidragsyter i et tverrfaglig arbeid 
 ha evne til å reflektere rundt egen rolle, tro og pastorale praksis, samt teologiske utfordringer 

i møte med ulike typer livskriser 

 
Forkunnskapskrav 
Gjennomført IP 1 og IP2 eller tilsvarende 
 
Arbeidskrav 
Evalueringsrapport utarbeidet i fellesskap av student og praksisveileder. 
Individuelt refleksjonsnotat fra praksisperioden, 600 – 1000 ord, med etterfølgende samtale. 
 
Vurdering   
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Vurderingsform Varighet 

Praksis vurderes til bestått/ ikke bestått på 
bakgrunn av evalueringsrapport og 
individuelt refleksjonsnotat. 

 

 
Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre studenter 
som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Oppsøkende virksomhet 
Veiledning (individuelt eller i gruppe) 
Relevant undervisning 
Innføring i institusjonens arbeid som helhet 
Deltakelse i tverrfaglig arbeid 
 
  



Profesjonsstudiet i teologi 
 

105 
 

Master i teologi 1. år 
 

Course description 

MTHEOL-320 Master Course in New Testament and Systematic Theology (30 

ECTS) 

 
Credits: 30 

Term: Spring  

Language of instruction: English 

Approved:  UU item 17/15  

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturers:  Jostein Ådna and Knut Alfsvåg 

 
Introduction:  

 All master students in theology have to take this master course in New Testament and Systematic 

Theology. The course consists of the following sub-courses: 

a. Pauline Letters and New Testament Theology (15 ECTS) 

b. Christian Dogmatics (15 ECTS) 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.   

 

Obligatory assignments during the course: 

See sub-course descriptions. 

 

Assessment: 

A four days  ho e e a  a d a  o al e a . The students must pass both exams. After the home exam 

the students are given a preliminary grade to be adjusted after the oral exam. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master students at VID. Other students, who want to attend the course, 

must apply according to published deadlines (see student web). 

 

Admission requirement: 
Bachelor degree in theology 
 

Students’ evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

includes various forms of students  e aluatio . 
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Course description 

MTHEOL-320a 

Pauline Letters and New Testament Theology (1 5 ECTS) 
 

Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: UU item 17/15 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer:  Jostein Ådna 

 
Introduction:  

 Besides the Gospels, the Letters of the Apostle Paul constitute the major part of the New Testament. 

Hence, a histo i al stud  of Paul s a ee  a d a  e egeti al stud  of his lette s ill always be central 

in New Testament studies. The selection of texts for exegetical analysis concentrates on the two 

major letters First Corinthians and Romans, but also some passages from other Pauline Letters – as 

well as from the Letter to the Hebrews and the Revelation of John – central to Christology are 

included. 

On the basis of the exegesis of the Gospels (as part of Bachelor of Theology) and the exegesis of 

Pauline Letters, this course also offers a systematizing overview of New Testament theology, 

including the Synoptic Gospels, Johannine writings (Gospel and Revelation), Paul and selected 

Catholic Epistles (Hebrews and 1 Peter). 

 

 

Learning outcome: 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate will 

 

 have basic knowledge about the apostle Paul and his letters in general 

 have detailed knowledge about Romans and 1 Corinthians, in particular of the passages 
selected for exegetical analysis 

 have  a good knowledge of central Christological texts in the New Testament and of the 
development of Christology in the 1st century AD; 

 have good knowledge about exegetical methodology applied to the Pauline Letters 

 have acquaintance with important resources and instruments for exegetical work 
(dictionaries, lexica, concordances, software) 

 have good knowledge of important issues in New Testament theology 

 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate will 
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 have the ability to apply the acquired insights as regards both methodology and content to 
exegetical analysis of further New Testament epistolary texts  

 have  the ability to undertake further synthesizing reflections on variations and connections 
within the New Testament and within the Christian Bible as a whole  

 have the  ability to apply exegesis of Pauline texts and New Testament theology didactically 

and homiletically 

 

 

Organization and work methods: 

Lectures, normally 36 hours. A two days exegetical seminar, 10 hours, at least one month before the 

submission date of the obligatory essay (see below).  

 

Obligatory assignments during the course: 

An exegetical essay of 3500–4000 words to be submitted by the tenth week of term 8. 

 

Assessment: 

See main description above. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master students at VID. Other students, who wish to attend the course, 

must apply according to published deadlines (see student web). 

 

Students’ evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

includes various forms of students  e aluatio . 
 

Literature: 

 

Texts  

Rom 1:1–32; 3:21–31; 5:1–8:39; 10:1–13; 11:1–13:14; 15:1–33; 1 Cor 1:1–2:16; 6:1–7:24; 11:17–34; 

15:1–28; 2 Cor 5:11–21; Phil 2:5–11; Col 1:12–23; Heb 1:1–14; 5:1–10; 7:11–28; Rev 1:12–18; 5:1–14; 

19:11–16; 22:12–20. 

 

Books 

For the exegetical study of the selected texts the students are supposed to use scholarly 

commentaries, based upon the Greek text and approved by the New Testament scholar teaching the 

course. 

deSilva, David A., An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods and Ministry Formation. 
Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press; Leicester: Apollos, 2004: 475–492, 508–510, 531–
534, 555–639, 677–682, 703–713, 757–770, 781–787, 800–806, 831–838, 858–861, 871–873. 
(160 p.)  

Stuhlmacher, Peter, Biblical Theology of the New Testament. Edited by Daniel P. Bailey and Jostein 
Ådna. 2 Volumes. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, forthcoming 2016. Vol. 1: 51–190, 
263–443; Vol. 2: 1–63, 77–119, 132–246 [preliminary page numbers in pdf pre-version of the 
book] (542 p.)  
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Compendium 

He gel, Ma ti , Ch istologi al Titles i  Ea l  Ch istia it , i  ide , Studies in Early Christology. 

Edinburgh: T & T Clark, 1995, 359–389. (31 p.) 

Hu tado, La  W., A Case Stud  i  Ea l  Ch istia  De otio  to Jesus: Philippia s : - , i  ide , 
How on Earth Did Jesus Become a God? Historical Questions about Earliest Devotion to Jesus. 

Grand Rapids, Michigan; Cambridge, U.K.: Eerdmans, 2005, 83–107. (25 p.) 

Marshall, I. Howard, New Testament Theology. Downers Grove, Illinois: InterVarsity, 2004: 491–528 

(Ch. : The Gospel of Joh , –  Ch. : The Re elatio  of Joh . (57 p.)  

 

Course description 

MTHEOL-320b 

Christian Dogmatics  (15 ECTS) 
 

Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: UU item 17/15 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Knut Alfsvåg 

 
 

Introduction: 
The aim of the course is to let the students rework their studies of the methodological foundation 
and cognitive content of the Christian faith, and, building on that, let the students explore historical 
and contemporary avenues of thought concerning the understanding of God, salvation and the life as 
a Christian. 

 

Learning outcome: 
 
Knowledge 
After having completed the course, the candidate will  
 

 have an in depth knowledge of how Christian doctrine is founded on the Bible and on 
central discussions and statements during the history of the church 

 have an in depth knowledge of problems related to, and different contributions to the 
Christian understanding of God during the history of the church and in a contemporary 
context 

 have a good knowledge of the different debates on the understanding of the person and 
work of Christ through the history of the church 

 have a good understanding of the significance of the understanding of the person and 
work of the Holy Spirit for the understanding of the life and work of the Christian church 

 be familiar with the main scholarly and denominational differences related to the 
understanding of the central questions of the Christian faith 
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Skills  
After having completed the course, that candidate will  
 

 be able to formulate a relevant understanding of the Christian faith in a variety of contexts 
including those of the church, the academy and the society in general 

 be able both to formulate and to evaluate research projects related to the understanding of 
the Christian faith 

 be able to contribute to the ongoing research concerning the understanding of the Christian 
faith and its relevance in different contexts 

 be able to evaluate different contemporary approaches to the Christian faith 

 
 
Assignments: 
Two essays of 3000 words (+/- 10 %) each 

 
Assessment: 
See main description above. 

 

Students’ evaluation: 
Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 
i ludes a ious fo s of stude ts  e aluatio . 
 
Work methods: 
Lectures and class discussions 

 
Literature: 
 
Books 
Paulsson, Stephen. Lutheran Theology. London and New York: T&T Clark, 2011 (270 p.) 
 
Grenz, Stanley J. Rediscovering the Trinune God: The Trinity in Contemporary Theology. Minneapolis: 

Fortress, 2004. 1-71, 88-106, 131-147, 181-215 (150 p.) 
 
McGrath, Alister. Christian Theology: An Introduction. Oxford: Blackwell, 2010, kap 9-14. (180 p.) 
                                                                                                      
Compendium 
Alfs åg, K ut. I passi lit  a d e elatio : O  the elatio  et ee  i a e e a d e onomy in 

O thodo  a d Luthe a  thought.  I  Studia Theologica 68 (2014), 169-183 (15 p.) 
 
B aate , Ca l E. P olego e a to Ch istia  dog ati s , i  In Braaten and Jenson (eds.), Christian 

Dogmatics I, Philadelphia: Fortress Press, 1984, p. 5-78. (70 p.) 
 
B aate , Ca l E. The Pe so  of Jesus Ch ist.  I  B aate /Je so , Christian Dogmatics I, Philadelphia: 

Fortress Press, 1984, p. 469-543. (75 p.) 
 
Fo de. Ge ha d O. The o k of Ch ist.  I  B aate /Jenson, Christian Dogmatics II, Philadelphia: 

Fortress Press, 1984, p. 1-99. (100 p.) 
 
Je so , Ro e t W. The Hol  Spi it. ‖ In Braaten/Jenson, Christian Dogmatics II, p. 101-185. (80 p.) 
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Kristiansen, Ståle Johannes and Svein Rise (eds.), Key Theological Thinkers: From Modern to 

Postmodern, Farnham: Ashgate, 2013, 3-76, 569-591 (95 p.) 
 
Steige , Joha  A sel  ―The o u i atio idio atu  as the A le a d Moto  of Luthe s Theolog ,‖ 

in Lutheran Quarterly 2000, s. 125-158. (34 p.) 
(Altogether 1064 p.) 

 
In addition, the students should know and use 
Kolb, Robert and Timothy J. Wengert (eds.). The Book of Concord: The Confessions of the Evangelical-

Lutheran Church, Minneapolis: Fortress, 2000, or similar. 
 

 

 

Course description 

MTHEOL-322 Encounters of Religions and Cultures (20 ECTS) 

 
Credits: 10 

Term: Fall 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 38/12 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Kari Storstein Haug 

 
 

Introduction:  

Three different disciplines contribute to the illumination of the Encounters of Religions and Cultures 

from different perspectives: the perspectives of Science of Religion, Cultural Studies (Intercultural 

Communication) and Christian Studies. The course therefore consists of three subcourses: 

 - The Mission of the Church in Religious and Cultural Diversity (8 ECTS) 

 - Encounters of Religions (7 ECTS) 

 - Communication, Culture and Context (5 ECTS) 

 

Learning outcome: 

After having completed this course, the students will be able to 

- explain how cultural and religious issues are inseparably connected individually and socially, 

nationally and internationally to the societies they live and work in.  

- analyze and discuss different aspects of encounters between religions and cultures 

 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work, 60 hours. 

The three courses will be taught simultaneously and as a comprehensive unity.  



Profesjonsstudiet i teologi 
 

111 
 

There will be a compulsory interdisciplinary program where the teaching method of Context 

Oriented Learning (COL) will be applied. 

 

Obligatory assignments during the course: 

The three courses are taught as a comprehensive unity. There is a compulsory interdisciplinary week 

during the term where the teaching method of Context Oriented Learning (COL) is applied. 80% 

presence is required in order to validate the COL-week. 

 

Each student has to write the following essays: 

1. The Mission of the Church in Religious and Cultural Diversity: One academic essay of 1500 words 

(+/- 10%) 

2. Encounters of Religions: One essay of 750 words (+/- 10%) intended for the newspaper debate 

pages. 

3. Communication, Culture and Context: One academic essay of 1000 words (+/- 10%) 

Students who do not attend the COL-week have to write three academic essays of 3000 words (+/- 

10%), one within each course. Grades for the essays: Pass/Fail. 

 

Assessment: 

A three day interdisciplinary home examination. Each student will draw lots to determine the subject 

of his/her essay. The essay will be given a grade which will be the final grade for the whole course. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Students’ evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

 

Course description 

The Mission of the Church in Religious and Cultural Diversity (8 ECTS) 
 

Credits: 10 

Term: Fall 

Language of instruction: English 

ApprovedHR item ?/12 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Kari Storstein Haug 
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Introduction:  

 The course gives an overview and critical theological analysis of relevant theories and perspectives 

on the Chu h s issio  i  i te eligious a d i te ultu al e ou te s 

 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 is fa ilia  ith the ai  ha ges i  the o ld s eligious la ds ape si e Edi u gh , 
and the impact of glo alizatio  a d se ula izatio  o  the Chu h s issio . 

  has knowledge of different forms of interreligious and intercultural encounters.  

 has thorough knowledge of the main theories and perspectives on Christian theology of 
religion and on Christianity as both an indigenous and universal religion. 

 has knowledge about the main theological and ethical perspectives on the issue of Christian 
mission as an agent of religious change, with a special focus on the question of conversion. 

  has knowledge of the basic theological issues and contemporary discussions related to the 
issue of ecumenism, with special regard to its connection to and relevance for Christian 
mission. 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 can analyse complex forms of interreligious and intercultural encounters and discuss the 
halle ges a d oppo tu ities fo  the Chu h s  issio  hi h a ise f o  these. 

  is able to situate him/herself within the scholarly discussions both on theology of religion 
and contextualization. 

  is able to reflect critically and constructively on the relation between witness and dialogue in 

the encounter between people of different faiths. 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 24 hours. 

See course description above 

 

Obligatory assignments during the course: 

See course description above 

 

Assessment: 

See course description above 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 
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Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s evaluation. 

 

Literature 

Books 
Knitter, Paul F. Introducing Theologies of Religions. Maryknoll, New York: Orbis Books, 2004. (246 p.) 
Sanneh, Lamin. Disciples of All Nations: Pillars of World Christianity. Oxford: Oxford University Press, 

2008. (approx 100 selected pages) 
 
Compendium 
Balia, Daryl, and Kirsteen Kim (ed.). Witnessing to Christ Today. Edinburgh 2010 Series 2. Oxford: 

Regnum Books International, 2010, p. 61-85. (24 p.) 
Bevans, Stephen, and Roger P. Schroeder. Prophetic Dialogue. Reflections on Christian Mission Today. 

Maryknoll, New York: Orbis Books, 2011, p. 56-63. (7 p.) 
Bliese, Richard H., and Craig Van Gelder (red.). The Evangelizing Church: A Lutheran Contribution. 

Minneapolis: Minnesota: Fortress Press, p. 92-112. (21 p.) 
E gels ike , To od. The Chu h as Both Lo al a d Glo al.  I  The Church Going Glocal: Mission 

and Globalisation, ed. Tormod Engelsviken, Erling Lundeby, and Dagfinn Solheim, 51-69. 
Oxford: Regnum Books, 2011. (19 p.) 

Hiebert, Paul G. The Gospel in Human Contexts: Anthropological Explorations for Contemporary 
Missions. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2009, p. 17-57. (40 s.) 

Kalu, Og u U. Glo alizatio  a d Missio  i  the T e t -first Centu .  I  Mission after Christendom. 

Emergent Themes in Contemporary Mission, ed. Ogbu U. Kalu, Peter Vethanayagamony, and 

Edmund Kee-Fook Chia, 25-42. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2010. (18 

p.) 

Krieger, David J. Methodological Foundatio s fo  I te eligious Dialogue.  I  The Intercultural 
Challenge of Raimon Pannikar, ed. J. Prabhu, 201-223. Maryknoll, New York: Orbis Press, 
1996. (23 p.) 

La de, Aasul . Re e t De elop e ts i  I te eligious Dialogue.  I  The Concept of God in Global 
Dialogue, ed. Werner G. Jeanrond and Aasulv Lande, 32-47. Maryknoll, New York: Orbis Books, 
2005. (16 p.) 

Rits hl, Diet i h: E u e is .  I  Dictionary of mission, 120-126. Maryknoll, New York: Orbis Books, 
1998. (7 p.) 

Stransky, Tom. World Council of Chu hes.  I  Dictionary of the Ecumenical Movement, ed. Nicholas 
Lossky et al., 1223-1231. Geneva: WCC Publications, 2002. (8 p.) 

Thomas, T.K. WCC, Basis of.  I  Dictionary of the Ecumenical Movement, ed. Nicholas Lossky et al., 
437-440. Geneva: WCC Publications, 2002. (4 p.) 

Vandervelde. George. E a geli al E u e i al Co e s.  I  Dictionary of the Ecumenical Movement, 
ed. Nicholas Lossky et al., 1238-1239. Geneva: WCC Publications, 2002. (2 p.) 

Walls, Andrew. The Gospel as Prisoner and Liberator of Cultu e.  I  New Directions in Mission and 
Evangelization 3, ed. James A. Scherer and Stephen B. Bevans, 17-28. Maryknoll, New York: 
Orbis Books, 1999. (22 p.)                                            

 
Internet 
Guideli es o  Dialogue ith People of Li i g Faiths a d Ideologies.  Wo ld Cou il of Chu hes, 

1997. Available from http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-
programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-respect/guidelines-on-dialogue-with-people-of-living-faiths-and-ideologies.html
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-respect/guidelines-on-dialogue-with-people-of-living-faiths-and-ideologies.html
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respect/guidelines-on-dialogue-with-people-of-living-faiths-and-ideologies.html. Internet, 
opened 24. June 2010. (3 p.) 

Baptis , Eu ha ist a d Mi ist .  Faith a d O de  Pape  No . Wo ld Cou il of Chu hes, 
Geneva, 1982. Available from http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-
main/documents/p2/FO1982_111_en.pdf. Internet, opened 24. May 2012. (30 p.) 

Joi t De la atio  o  the Do t i e of Justifi atio .  The Luthe a  Wo ld Fede atio  a d the Catholi  
Church, 1997. Available from http://www.lutheranworld.org/LWF_Documents/EN/JDDJ_99-
jd97e.pdf. Internet, opened 24. May 2012. (9 p.) 

 
Total 599 pages 

 

 

Course description 

Communication, Culture and Context (5 ECTS) 
 

Credits: 10 

Term: Fall 

Language of instruction: English 

Approved: HR item12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Tomas Sundnes Drønen 

 
 

Introduction:  

 This course gives an introduction to the field of intercultural communication and to relevant theories 

connected to transmission of the Gospel in different cultural contexts. Special attention will be given 

to theoretical approaches to globalization and to the challenges which the global church faces as a 

consequence of recent social and economic changes. This includes reflections connected to the 

u e i al g o th of the hu h i  the South, the ultu al aspe ts of the e  ajo it  Ch istia it ,  
and the transforming role of different faith-based organisations. The importance of the cultural and 

historical context of the local community as well as the role of the church as an agent of social and 

cultural change will also be highlighted. 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

  has thorough knowledge about global cultural diversity and the processes of modernization 
and globalization. 

 can analyse complex cultural encounters based on theories of intercultural communication. 
 

 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-programmes/interreligious-dialogue-and-cooperation/interreligious-trust-and-respect/guidelines-on-dialogue-with-people-of-living-faiths-and-ideologies.html
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p2/FO1982_111_en.pdf
http://www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/p2/FO1982_111_en.pdf
http://www.lutheranworld.org/LWF_Documents/EN/JDDJ_99-jd97e.pdf
http://www.lutheranworld.org/LWF_Documents/EN/JDDJ_99-jd97e.pdf
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Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has developed skills related to communication and co-operation with persons from different 
cultural backgrounds 

 can engage in dialogue about personal faith with people with a different religious and cultural 
background 

  has developed attitudes of empathy faced with intercultural encounters 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 12 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

See further course description above 

 

Assessment: 

See further course description above 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Book 

Hiebert, Paul G. Transforming Worldviews. An Anthropological Understanding of How People Change. 

Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008, p. 13-104, 211-233. (215 p.) 

Compendium 

Giffo d, Paul. The Futu e of Ch istia it .  I augu al Le tu e, SOAS, Lo do  .  p.  

Jenkins, Philip. The Next Christendom. The Coming of Global Christianity. Oxford: Oxford University 

Press, 2011, p. 1-17. (17 p.) 

D ø e , To as Su d es. I te ultu al Co u i atio  a d Religious Cha ge – The Dii, Norwegian 

Missio a ies a d Fe di a d De Saussu e.  Studia Theologica 63: 3-18. (15 p.) 

Sa o a , La  A. a d Ri ha d E. Po te . U derstanding Intercultural Communication: An 

I t odu tio  a d O e ie .  I  Intercultural Communication. A Reader (10th Edition), eds. 

Larry A. Samovar and Richard E. Porter. Belmont, CA 2003, p. 6-17. (12 p.) 

Dahl, Ø i d. Models of Co u i atio  a d the Golde  Mo e t of Misu de sta di g.  I  
Intercultural Communication – Past and Future. Selected Papers Presented at the 7th Nordic 

Symposium for Intercultural Communication in Turku/Åbo, 2000, eds. Nils G. Holm and 
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Johanna Quiroz-Schaumann. Turku/Åbo: Åbo Akademi/Fortbildningscentralen, 2003, p. 12-

22. (11 p.) 

Dahl, Ø i d. Co u i atio  i  a Glo alized Wo ld.  I  Aspects of Intercultural Dialogue, eds. 

Nancy Aalto and Ewald Reuter. Köln: Saxa Verlag, 2006, p. 95-107. (13 p.) 

Gustafsso , Ja . Cultu e a d I te ultu alit  as Sig s a d Bou da ies – a Se ioti  App oa h.  I  
Bridges of Understanding. Perspectives on Intercultural Communication, eds. Øyvind Dahl, Iben 

Jensen and Peter Nynäs. Oslo: Oslo Academic Press, 2006, p. 59-71. (13 p.) 

Scholte, Jan Art. Globalization. A Critical Introduction. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2005, p. 49-

84. (35 s.) 

Ba e , Be ja i . Jihad s. M Wo ld.  I  The Globalization Reader 3ed, eds. Lechner and Boli. 

Oxford: Blackwell, 2008, p. 32-38. (7 p.) 

Stiglitz, Joseph E. Glo alis s Dis o te t.  I  The Globalization Reader 3ed, eds. Lechner and Boli. 

Oxford: Blackwell, 2008, p. 208-215. (8 p.) 

In all 362 p. 

 

 

Course description 

Encounters of Religions (7 ECTS) 
 

Credits: 7 

Term: Fall 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Gerd Marie Ådna 

 
 

Introduction:  

The course deals with different aspects of religious encounters, such as conflict, dialogue and 

cooperation. The following issues are included: 

The teachings of religions in non-Ch istia  eligio s, espe iall  the idea of the eligious othe . 

Concepts of mission strategies and conversion are seen as a particularly interesting dimension of 

religious encounters. 

Processes of religious change are understood as corresponding with social and cultural changes and 

interaction between different religions and cultures, leading to knowledge about new developments 

in religion (e.g. spirituality, religious revivalism, medialisation, religious expression among youth, and 

religious relations in the public sphere).  

 

Learning outcome 
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Knowledge  

After having completed the course, the candidate: 

 Has thorough knowledge of the teaching of religions in non-Christian religions. 

 Can analyze examples of conflict, dialogue and cooperation between different religious 

groups, especially majority / minority issues 

 Has advanced knowledge of processes of religious change 

 

 
Skills 

After having completed the course, the student  

 Is able to discuss some mission strategies of a particular religion and relate this discussion to 

the phenomenon of conversion. 

 Is able to identify patterns of religious encounters leading to conflict on one hand and to 

dialogue and cooperation on the other hand 

 Is able to analyze processes of religious change in relationship to social and cultural changes 

 Is able to write an essay for a daily newspaper about a contemporary issue related to religion 

in the public sphere 

 
Organization and work methods:  

Lectures and group work. See also module description. Normally 24 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Each student has to write an essay of 750 words (+/- 10%) intended for the newspaper debate pages, 

where the topic is related to one of the themes discussed in the course. 

  

Assessment: 

See module description. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web).  

 

Student’s evaluation:  
Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

 

Literature 

Books: 

Ammerman, Nancy Tatom (ed.). Everyday Religion. Observing Modern Religious Lives. Oxford  
University Press, Oxford 2007,  1-238 . (238 p.) 
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Cheetham, David, Douglas Pratt and David Thomas (eds.). Understanding Interreligious Relations. 
Oxford: Oxford University Press, 2014. (350 p. selected by the responsible lecturer) 

 

In  all 588 p.  

 

 

Course description 

MTHEOL-321 Introduction to Scientific Method (10 ECTS) 

 
Credits: 10 

Term: Fall 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11, revised UU item 35/15 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Knut Alfsvåg 

 
 

Introduction:  

The aim of this course is to deepen the students understanding of the scientific writing through a 

study of science theory, the understanding of theology as an academic discipline, and of different 

aspects of the writing process. 

 

Learning outcome: 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate 

 will know the most important issues in science theory 

 will understand the basic issues involved in understanding theology as an academic discipline 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate 

 will be able to identify relevant theological search questions and develop a method for 
investigating them 

 will be able to work independently with methodological issues in either text oriented or 
empirical research 

 will  be able to evaluate feasability and grade of success of academic research projects 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 24 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 
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An essay of 1500 words related either to a possible topic for research or a general question of 
(theological) science theory. 
 

 

 

Assessment: 

Fou  hou s  itte  s hool e a , e aluated ith g ades 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

includes various fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature: 

Books 

Bayer, Oswald. Theology the Lutheran way. Cambridge and Grand Rapids: Eerdmans, 2007: 83-213. 

(130 p.) 

Oliver, Paul. Writing your Thesis. Los Angeles: Sage Publications 2008. (180 p.) 

Van den Brink, Gisbert. Philosophy of Science for Theologians: An Introduction. Frankfurt: Peter Lang, 

2009. (300 p.) 

 

Compendium 

Da ies, Oli e . He e euti s.  I  Joh  We ste , Kath  Ta e , Iai  To a e eds. , The Oxford 

Handbook of Systematic Theology. Oxford: Oxford University Press: 494-510. (15 p.) 

Mu ph , Na e . Natu al S ie e.  I  Joh  We ste , Kath  Ta e , Iai  To a e eds. , The 

Oxford Handbook of Systematic Theology. Oxford: Oxford University Press: 543-560.  (17 p.) 
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Compendiums will be available in itslearning. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Master i teologi 2. år 

Valgemner (2 x 15 ECTS) 
 

The student shall inform the School of the preferred fields of specialization when applying for 

a epta e i  the Maste s Deg ee P og a e. 

 

 

Course description 

MTHEOL-323 The Old Testament Understanding of God (15 ECTS) 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item:  12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Magnar Kartveit 
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Introduction:  

 This course presents different understandings of God in the neighboring cultures of Israel, and 

highlights the a  Is ael s o  u de sta di g diffe s f o  o  is si ila  to the . 
The course introduces the understanding of God in the neighboring cultures of Israel, , and highlights 

the a  Is ael s o  u de sta di g diffe s f o  o  is si ila  to the . Thus it provides a good 

knowledge of the way the understanding of God is in the Old Testament. This will provide a window 

to the larger theological issues in the OT and to the background of the New Testament theology and 

christology.  A selection of OT texts will be read in Hebrew. 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 - has advanced knowledge of the OT teaching of God. 
 - has a good overall knowledge of the OT and how this relates to similar topics in the NT 
 - knows how this has been handled in the history of research, know how to apply historical 

insights to new areas of study and analyze problems and issues in the current debate. 
 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 is able to analyze theories, models and interpretations in the scholarly discussion and uses 
relevant parts of this material for future work and study, 

 handles complex issues in church and society, involving philosophical and ethical components, 
  is able to approach new projects, study their individual parts and problems and to suggests 

solutions for future action 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

The course is presented in the form of lectures, seminars, discussion papers, field work in the 

current, public debate on the topic in newspapers, periodicals etc. The course is sponsored by 

teachers from different sections of theology and religion. 

 

Obligatory assignments during the course: 

One written presentation of 4000 words +/- 10% 

Assessment: 

Three days home exam. Evaluation with grades. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

includes various forms of stude t s e aluatio . 
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Literature 

Biblical texts: 

Genesis 1–3; 22; Exodus 3; 19; Deuteronomy 20; Joshua 6; Isaiah 2; 44; Psalm 22; 23; 24; 103. (15 
pages in Hebrew) 

Books: 

Day, J. Yahweh and the Gods and Goddesses of Canaan. Sheffield: Sheffield Academic Press, 2000 
(Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series; 265). (280 p.) 

Schmidt, Mark S. The origi s of Bi li al o otheis : Israel’s pol theisti  a kgrou d a d the Ugariti  
texts. New York: Oxford University Press, 2001. (340 p.) 

Das, Andrew and Frank J. Matera. The Forgotten God: Perspectives in Biblical Theology, Louisville: 
West i ste  Joh  K o , , the follo i g hapte s: S. Dea  M B ide J ., The God Who 
Creates and Governs: Pentateuchal Foundations of Biblical Theology, 11-28; James Luther 
Ma s, The God Who Reig s: The Book of Psal s,  - ; Pat i k D. Mille , Slo  to A ge : 
The God of the P ophets,  - ; Ri ha d J. Cliffo d, S. J., The God Who Makes People Wise: 
The Wisdo  Lite atu e,  - ; Elisa eth A hte eie , P eaching and Ministry in the Service 
of the God of the Bi le,  -266. (77 p.) 

Collins, John J. Does the Bible Justify Violence? Minneapolis, MN: Fortress, 2004. (56 p.) 

Commentaries on the texts. (350 p.)      Total: 1125 p. 

 

Course description 

MTHEOL-324 The Book of Job – Suffering in the Old Testament (15 ECTS) 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer:  Magnar Kartveit 

 
 

Introduction:  

 The course will discuss topics familiar to all humans:  Can suffering be justified? When parents loose 

a child, what have they done wrong? When a wife looses her husband, a child her father, is there a 

reason for this? Why may a good and benevolent human become ill and die in the middle of life? 

Suffering and pain will meet all humans once or more during life-time. Questions will arise in such 

connections. Some people may ask how to cope with troubles, others do not know how to grieve, 

most will become aggressive and find a scapegoat: health authorities, other car drivers, the 

community. All who have met with sorrow and suffering ask if life is fair, and look for light to be shed 

on the darker side of life.  
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The book of Job is a story about Job and a collection of speeches or dialogues between Job and his 

friends. At the end of the book God enters the scene with his comments. The whole book is about 

the relationship between human conduct and suffering, between ethics and reward, between 

choices and fate. 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has advanced knowledge of the book of Job, and its use, 
  has a good overall knowledge of the study of the Old Testament. 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 is able to critically apply different methods in the study of OT texts and their use in sermons, 
teaching and public debate,  

 is able to handle other texts in a professional way, and to analyze current, connected problems 
in church and society,  

 - is able to tackle ethical issues related to the problematic of Job, disentangle their elements 

and provide solutions on the basis of the general applicability and constructiveness of the 

knowledge acquired. 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

Students will use insights from courses in practical theology 

 

Obligatory assignments during the course: 

One written presentation of 4000 words +/- 10% 

 

Assessment: 

Three days home exam. Evaluation with grades 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 
The Bible: The Book of Job; Genesis 2-3; Psalm 73; Proverbs 10. (45 p. in Norwegian). 
The texts will be used in Hebrew (from BHS) with a Norwegian or English translation. This equals 90 p. 
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Students who read Norwegian may use the following articles, supplied by an adequate commentary 

on the book of Job, for instance the one mentioned below. 

 

Kompendium: 

Hygen, Johan B. Guds allmakt og det ondes problem. Oslo: Universitetsforlaget, 1974. (185 s.) 
Kapelrud, Arvid S. Job og hans problem i fortid og i dag. Oslo: Land og Kirke/Gyldendal Norsk Forlag, 

1976. (80 s.) 
Kessel, Haakon. Job: Komisk eller tragisk helt? En analyse av to litterære lesemåter av Jobs bok. 

Tidsavgrenset hovedfagsavhandling i kristendom. Oslo: Menighetsfakultetet, 1990. (80 s.) 
Ska sau e, Oska . Vå  tals a  Jo ,  s. -51 i Oskar Skarsaune, Thomas Bjerkholt og Jan Gossner, 

Den skjulte Gud, Oslo: Credo u. Å. (40 s.) 
Ya e , Philip. Jo : Å se i ø ket,  s. -70 i Philip Yancey, Den  Bibel Jesus leste, Oslo: Luther forlag 

2003. (26 s.) 
Aarnes, Asbjørn og Mette Nygård. Herren gav, Herren tok: En essaysamling om Jobs bok. Oslo: 

Verbum, 1994, s. 61-248. (187 s.) 
From Pritchard, James B. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament: Man and his 

God; Ludlul bel nemeqi; The Babylonian Theodicy. (12 s.)  
 
Students without knowledge of Norwegian will read appropriate English literature, for example 

 
Books:  
Newsom, Carol A. The Book of Job: A Contest of Moral Imaginations. Oxford: Oxford University Press, 

2003. 300 p. 
Pope, Marvin A. Job. Anchor Bible 15. New Haven: Yale University Press, 1973. (400 p.) 
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Course description 

MTHEOL-325 Old Testament Texts in the Church Lectionary (15 ECTS) 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer:  Magnar Kartveit 

 
 

Introduction:  

 This course uses Old Testament texts from the Church Lectionary for study and preaching. The texts 

are read in Hebrew with modern commentaries, relevant hermeneutical questions are addressed, 

and ways of preaching are discussed. The course is given in cooperation with the homilitical section 

at Practical Theology. A high degree of student involvement is presupposed. 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

  has advanced knowledge of the OT texts for preaching in the Church of Norway, and their 
use, 

  has a good overall knowledge of Old Testament studies. 
 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 is able to critically apply different methods in the study of OT texts and their use in 
sermons, teaching and public debate,  

 is able to handle other texts in a professional way, and analyze current, connected 
problems in church and society,  

 can tackle upcoming ethical issues in this connection, disentangle their elements and 
provide solutions on the basis of the general applicability and constructiveness of the 
knowledge acquired in the course.  

 can approach new tasks, similarly based upon understanding a given material and 

applying it in a new setting. 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 
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One sermon during the teaching period. 

 

Assessment: 

Three days home exam. Evaluation with grades 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

A number of texts from the Church Lectionary, studied in Hebrew (BHS/BHQ). (50 p.) 

 

Books: 

Barton, J. Reading the Old Testament: Method in Biblical Study, Westminster: John Knox, 1996. (300 
s.) 

Commentaries on the texts, depending on the choice of texts. (700 p.) 

Total: 1150 p. 

 

 

 

Course description 

MTHEOL-326 Mission in the Early Church (15 ECTS) 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 24/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer:  Jostein Ådna 

 
 

Introduction:  

 The Christian church was a missionary church from its very beginning. The theological foundation 

and the practice of missionary outreach were, however, somewhat diverse and disputed within the 

numerically and geographically expanding church. This course makes acquainted both with the 

history and the theology of mission in the early church and, on this background, offers some 

he e euti al efle tio  o  i li all  ased issio  i  toda s o ld. Missio a  e t al Ne  
Testament texts studied in previous courses (e.g., Rom 11:1–36; 15:7–33) are supplemented by a 



Profesjonsstudiet i teologi 
 

127 
 

selection of further historically and theologically central texts from Matthew, Acts and Paul, to be 

read in Greek. 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 will have good knowledge about selected NT texts, supplementing those NT texts relating to 
mission already studied in earlier courses  

 will have good knowledge about the historical course of mission in the first century A.D. 

 will have good knowledge about the theological understanding and reflection on the mission 
of the church within different strands of the NT 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 will have ability to apply the acquired knowledge about history and theology of mission in 

the NT to central hermeneutical reflections on mission today. 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Either one essay or one seminar paper of 4000 words +/- 10% 

 

Assessment: 

Three days home exam. Evaluation with grades 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Students’ evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

includes various forms of students  evaluation. 

 

Literature 

Texts 

Matt 10:5–42; 28:16–20; Acts 2:14–41; 3:11–26; 11:19–30; 15:1–35; 17:1–18:22; 20:17–35; 1 Cor 

9:1–27; 1 Thess 1:1–2:20.  

In total 619 lines in Nestle-Aland27 
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For the exegetical study of the selected texts the students are supposed to use scholarly 

commentaries, based upon the Greek text and approved by the New Testament scholar teaching the 

course. 

 

Books  

Issue 3 of Swedish Missiological Themes  , o tai s fi e pape s f o  the o fe e e The 
Missio a  Spee hes i  the A ts of the Apostles , –20 May, 2010, at the School of Mission 

and Theology. All or most of these papers will be included in the reading curriculum. (ca. 100 

pp.) 

K al ei , Ha s, Has Matthe  a a do ed the Je s? A Co t i utio  to a Disputed Issue i  Re e t 
S hola ship . I  Jostei  Ådna and Hans Kvalbein (Editors), The Mission of the Early Church to 

Jews and Gentiles. Tübingen: Mohr Siebeck, 2000: 45–62. (18 pp.) 

Luz, Ul i h, Has Matthe  a a do ed the Je s? A Respo se to Ha s K al ei  a d Pete  Stuhl a he  
concering Matt 28:16– . In The Mission of the Early Church to Jews and Gentiles: 63–68. (6 

pp.) 

Ma shall, I. Ho a d, Who e e the e a gelists? . I  The Mission of the Early Church to Jews and 

Gentiles: 251–263. (13 pp.) 

Schnabel, Eckhard J., Early Christian Mission. 2 Volumes. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 

2004, 1:219–262, 327–382, 406–444, 511–551; 2:983–1030, 1151–1197, 1206–1231, 1293–
1475, 1489–1525, 1541–1588. (558 pp.)  

(Also the original version in German, Urchristliche Mission, can be used.) 

Stuhl a he , Pete , Matt : –20 and the Course of Mission in the Apostolic and Postapostolic 

Age.  I  The Mission of the Early Church to Jews and Gentiles: 17–43 (27 pp.) 

 

Compendium 

He gel, Ma ti , The O igi s of the Ch istia  Missio , i  ide , Between Jesus and Paul: Studies in 

the Earliest History of Christianity. London: SCM Press, 1983: 48–64, 166–179. (31 pp.) 

St a de æs, Tho , Co pleti g the Missio : Paul s Appli atio  of the Gospel to Faith a d Life fo the 
Thessalonian Converts in 1 and 2 Thessalo ia s , Swedish Missiological Themes 98 (2010): 

69–98. (27 pp.) 

In total ca. 780 pages 
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Course description 

MTHEOL-327 Church and Leadership in the New Testament (15 ECTS) 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 24/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer:  Jostein Ådna 

 
 

Introduction:  

The fo atio  of Jesus  hu h f. Matt : , espe ti el  the hu h of God Gal : ;  Co  : ; 
15:9), is a central topic in the New Testament. Both the diversity and variations in how communities 

of Jesus believers were organised and structured and how differences in social, cultural and religious 

traditions and orientations influenced them, are significant aspects to be considered. Particularly 

important is the theological understanding of the church, as exposed in the NT. Intrinsically 

connected to all these ecclesiological issues is also the question of leadership. There seem to have 

been considerable variations in how leadership was organised and performed in NT times. 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

  will have good knowledge about selected NT texts on church and leadership, supplementing 
those NT texts relating to these themes already studied in earlier courses  

  will have good knowledge about historical developments in the early Christian communities 
and in leadership within these communities 

 will have good knowledge about the theological understanding of the church and its ministry, 
including different leadership positions and models 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 will have the ability to apply the acquired knowedlge to current reflection and debate on 

church and leadership. 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 24 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Either one essay or one seminar paper of 4000 words +/- 10% 



Profesjonsstudiet i teologi 
 

130 
 

 

Assessment: 

Three days home exam. Evaluation with grades 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Students’ evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Texts 

Matt 18:1–20; John 15:1–17; Acts 20:17–35; 1 Cor 3:1–4:21; 9:1–27; 12:1–14:40; 2 Cor 2:14–4:15; 

Eph 1:15–4:16; 1 Tim 3:1–16; 4:11–16; 5:1–8, 17–22. 

In total 702 lines in Nestle-Aland27 

For the exegetical study of the selected texts the students are supposed to use scholarly 

commentaries, based upon the Greek text and approved by the New Testament scholar teaching the 

course. 

 

Books 

Reading curriculum of approximately 650 pages to be taken from the following books. A decision 

about what chapters, passages and articles will be selected for compulsory reading can only be made 

when the first book listed, The Chosen Lady, foreseen as the main course book, has appeared. The 

person with course responsibility will clarify the precise reading curriculum in due time before the 

course is to be operative as an option for Fields of Specialization. 

Holmén, Tom and Sven-Olav Back (Editors), The Chosen Lady: Nordic Contributions to New Testament 

Ecclesiology [forthcoming]. 

Ådna, Jostein (Editor), The Formation of the Early Church. Tübingen: Mohr Siebeck, 2005. 

Clarke, Andrew D., Serve the Community of the Church: Christians as Leaders and Ministers (First-

Century Christians in the Graeco-Roman World). Grand Rapids, Michigan; Cambridge, U.K.: 

Eerdmans, 2000. 

Issue 3–4 of Tidsskrift for Teologi og Kirke 78 (2007), with articles on the Early Church in Honour of 

Professor Hans Kvalbein on the occasion of his 65th birthday. 

Kee, Howard Clark, Who Are the People of God? Early Christian Models of Community. New Haven 

and London: Yale University Press, 1995. 

Patzia, Arthur G., The Emergence of the Church: Context, Growth, Leadership and Worship. Downers 

Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2001. 

Schnackenburg, Rudolf, The Church in the New Testament. London and Tunbridge Wells: Burns & 

Oates, 1974. (Also the original version in German, Die Kirche im Neuen Testament, can be 
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used, or alternatively: Jürgen Roloff, Die Kirche im Neuen Testament. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1993.) 

Williams, Ritva H., Stewards, Prophets, Keepers of the Word: Leadership in the Early Church. Peabody, 

Massachusetts: Hendrickson, 2006. 

In total ca. 650 pages 

 

Course description 

MTHEOL-328 The Church in Historical Contexts I – Between Permanence and 

Change (15 ECTS) 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer:  Torstein Jørgensen 

 
 

Introduction:  

 Course I: For students who chose 15 ECTS specialization in CH. It consists of the two subcourses: 

The roots of the Church – doctrine, practice and spirituality of the Early Church 

Theology in a Transitional Age–from a liberal to a post modern approach 

Both subcourses must be studied together and completed by a joint exam.  

The Christian Church is on the one hand a spiritual unit, instituted by God, with an unchanging 

message to the world throughout all ages and geographies. On the other hand, Christ entrusted the 

mission of the Church into the hands of human beings, meaning that the life of the Church in all 

aspects will always appear as a historical phenomenon, coloured by actual cultures, languages and 

ways of thinking of time and place. 

The two epochs in focus in the two subcourses of the Early Church and Modern Time, represent 

opposite ends of the history of the Church. An immense gap of differences exists between the two 

eras. But at the same time strong lines of continuity combines the Church of today with the Church 

of all ages of the past.  

See more detailed description under the two subcourses. 

 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

See under the two subcourses. 
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Assessment: 

Six hours written exam. Evaluation with grades. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

Course description 

The roots of the Church – doctrine, practice and spirituality of the Early 
Church (7,5 ECTS)  

 
Credits: 7,5 

Term: Fall 

Language of instruction: English 

Approved: UU SAK 26/14 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer:  Torstein Jørgensen 

 
 

Introduction:  

 The first five centuries AD was a formative period for the Church and Christianity in which a tradition 

that might be regarded as the roots of Church were established. This subcourse focuses on early 

Christian doctrines, ethics, spirituality and institutional formation. The process that resulted in the 

defi itio  of o thodo  Ch istia it  ill e gi e  atte tio . The i te al p o esses of de elop e t 
as well as the interaction of the Church with society and culture will be emphasized.  

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has advanced knowledge about the development of doctrines, ethics, spirituality of the Early 
Church in its social and cultural context 

 has advanced knowledge about issues related to the development and definition of what was 
ega ded as o thodo  Ch istia it  

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has the ability to critically analyze and discuss current methods and interpretations of relevant 
topics dealt with in this course 
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 has the ability to develop and accomplish, under supervision,  an independent, limited 
research project related to the field 

 has the ability to teach subjects related to the Early Church at lower levels of university study, 
colleges, high schools (or equivalent)  

 is able to discuss the matters of the subcourse with scholarly peers and to communicate the 
learnt material to a wider audience 

 is  able to apply the method and approach to the study of the Early Church to other fields in 

order to conduct advanced work tasks and projects 

 

Organization and work methods: 

Lectures and seminars where the students present papers.  Normally 9 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

 

Assessment: 

See course description. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books: 

Skarsaune, Oskar. In the Shadow of the Temple. Jewish Influences on Early Christianity. Downers 

Grove: InterVarsity Press, 2008, 209-443. (234 p) 

Frend, W.H.C. The Rise of Christianity. Philadelphia: Fortress Press, 1986, 229-521. (292 p) 

In all  526p. 

 

 

Course description 

Theology in a Transitional Age –from a liberal to a post modern approach  
 

Credits: 7,5 

Term: spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 
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Responsible lecturer: Torstein Jørgensen 

 
 

Introduction:  

 The main object of this course is to give a more advanced presentation of some main figures in the 

development of modern theology from the mid 19th to the late 20th century, complying with the set 

standards of the Master degree level. Focus will be directed both to the contents of their theologies 

and of the relation of these to intellectual history and society in general.Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

  has a fairly good overview of the development of theology in modern times, i.e., over the last 
150 years 

 has a detailed and analytical knowledge of the theologies of the selected thinkers and 
groups/schools particularly focused in this sub-course 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has the ability to develop and accomplish – under supervision - an independent, limited 
research project related to the field 

 has the ability to discuss the matters of the sub-course with scholarly peers and to 
communicate the knowledge to a wider audience 

 has teaching competence relating to lower levels of university study, colleges and high school 
(or equivalent) in theology and religion 

 has practical competence to draw from the achieved knowledge in congregational work in 
preaching, catechetics, and care of souls 

 has theoretical competence in analysing modern trends on the basis of trends from the near 
past 

 

 

Organization and work methods: 

Lectures with individual oral presentations by all participants.  Normally 9 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

 

 

Assessment: 

See  the main course description 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 
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Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books: 

Baum, Gregory (ed.). The Twentieth Century: A Theological Overview, New York Maryknoll: Orbis 

Books, 1999, 61-75, 118-143, 228-237. (48 p.) 

Grenz, Stanley J. and Olson, Roger E. 20th Century Theology: God & the World in a Transitional Age, 

Downers Grove: InterVarsity Press, 1992: 51-285. (234 p.) 

Ford, David F. (ed.). The Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology since 1918, 

Oxford: Blackwell, 2005: 229-264, 287-388, 589-621. (168 p.) 

In all 450 p. 

 

Course description 

MTHEOL-329 The Church in Historical Contexts II–Middle Ages and Pre-

Modern Era (15 ECTS) 

 
 

Credits: 10 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Torstein Jørgensen 

 
 

Introduction:  

 For students who chose additional 15 ECTS specialization in CH. It consists of the two subcourses: 

 The Colourful Middle Ages–Church, piety and religious life in a crucial epoch of the Christian 
Church 

 Between absolutism and pluralism – the Church on her way into the era of modernity 

Both periods in focus in the two subcourses include significant epochs of the life of the Church in the 

past dealing with aspects of theology, piety and spirituality, organisation and structures as well as 

relation to contemporary society both different from and with deep connecting lines to modern 

ecclesiastical life and theology. 

See more detailed description under the two subcourses. 

 

Required previous  knowledge 
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The course The Church in Historical Contexts I must be completed before taking this course 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

 

Assessment: 

Six hours written exam: Evaluation with grades. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

 

Course description 

The Colourful Middle Ages –Church, piety and religious life in a crucial 
epoch of the Christian Church  

 
Credits: 7,5 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Torstein Jørgensen 

 
 

Introduction:  

 The main aim of this sub-course is to give a presentation of some selected aspects of the activities of 

the Church and of religious life in the long epoch of the Middle Ages in order to illustrate the vibrant 

complexity and importance of this period for later times. The series will be based on the most recent 

scholarly research on the selected topics. Issues to be addressed are: The Papal Church at the Curia 

and the peripheries, crusades and power, the fight between sacerdotium and imperium, monasteries, 

pilgrimages and penance, and the relation between life and afterlife. 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has a good overview of the basic theological outlook of the medieval Church 
 has a detailed and analytical knowledge of the selected features and facets of religious life in 

practice during the period 
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Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has the ability to deal with the topics of this course in written works according to master 
degree requirements 

 has the ability to discuss the matters of the sub-course with scholarly peers and to 
communicate the learnt material to a wider audience 

 has teaching competence in relation to lower levels of university study, colleges, high schools 
(or equivalent) in the church history and religious life of the Middle Ages 

 has theoretical competence in analysing and understanding theology production and the 
expressions of religious faith in a pre-modern world 

 has reflective competence in looking at the features of medieval theology/religious life and 

modern theology/religious life in a comparative perspective 

 

Organization and work methods: 

Lectures with individual oral presentations by all participants.  Normally 9 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

 

Assessment: 

See description of the main course above 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

includes various forms of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books: 

Bornstein, Daniel E. (ed.). Medieval Christianity. Minneapolis: Fortress Press, 2009: 303-380. (A 

Peoples History of Christianity Vol. 4) (77 p.) 

Hägglund, Bengt. History of Theology. St. Louis: Concordia Publishing House, 1968: 155-207. (52 p.) 

Jensen, Kurt V. and Jørgensen, Torstein. The Scandinavian Church in the Middle Ages, unpublished 

manuscript, 2012: 1-40. (40p.) 

Swanson, Robert N. Religion and Devotion in Europe c. 1215-c. 1515. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1995: 1-342. (342 p.) 

In all: 511 p. 

 

Course description 



Profesjonsstudiet i teologi 
 

138 
 

Between absolutism and pluralism – the Church on her way into the era 
of modernity  

 
Credits: 7,5 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Torstein Jørgensen 

 
 

Introduction:  

 The  ea s  ti e spa  f o  the id th to the mid 19th century displays deep and radical 

changes on the European continent laying the ground for what we call the modern world. The 

process involved profound innovations of political systems (from royal autocracy to democracy), 

social structures (from class society to liberalism), philosophy (from idealism to enlightenment, 

empiricism and materialism) and theology (from orthodoxy to pietism, rationalism, restoration and 

revivalist movements). 

This course will give an outline of the historical development of the Church and her theological 

orientation with a special focus on showing how Church and theology communicated with society 

and philosophy in the actual period, and how the more pluralized Church was prepared for entering 

into the era of modernity. 

 

 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has good knowledge about the development of Church and theology in the pre-modern era in 
its religious, cultural and political context 

 has advanced knowledge about the above mentioned selected issues 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has the ability to critically analyze and discuss current methods and interpretations of relevant 
topics dealt with in the sub-course  

 has the ability to develop and accomplish, under supervision, an independent, limited research 
project related to the field 

 has the ability to teach subjects related to the history of the Church in a qualified way at lower 
levels of university study, colleges, high schools (or equivalent)  
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 has the ability to discuss the matters of the sub-course with scholarly peers and to 
communicate the learnt material to a wider audience 

 has the  ability to apply the method and approach to the study of the topic to other fields 

 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 9 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

 

Assessment: 

See the description of the main course above. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books: 

Gonzáles, Justo L. The Reformation to the Present Day. Cambridge: Harper & Row Publishers, 1985: 

128-231 ( The Story of Christianity, Vol II). (103 p.) 

Hägglund, Bengt. History of Theology. St. Louis: Concordia Publishing House, 1968: 271-351 (80 p.) 

McDonald, H.D. Theories of Revelation: An Historical Study 1700-1960. Grand Rapids: Baker Book 

House, 1963/1979: 1-244 (244 p.) 

Olson, Roger E. The Story of Christian Theology: Twenty Centuries of Tradition & Reform. Downers 

Grove: InterVarsity Press, 1999: 451-533 (82 p.) 

In all 507 p.   

 

 

Course description 

MTHEOL-330 The Modern Missionary Movement  

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 
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Responsible lecturer:  Torstein Jørgensen

 
 

Introduction:  

 The modern missionary movement emerged at the end of the 18th century and had an immense 

impact on church life, culture, society and politics in the subsequent centuries. This course deals with 

the emergence of the movement in its religious, cultural and political context focusing on its ideology 

and practice. Among issues related to the history of mission that the course will address are: the 

international politics of the missionary movement, missionary strategies, the relation between 

evangelization and colonization, understanding of race and female missionary roles. In addition it will 

discuss theoretical perspectives on conversion.   

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has good knowledge about the emergence, ideology and practice of the modern missionary 
movements in its religious, cultural and political context 

 has advanced knowledge about the above mentioned selected issues 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has the ability  to critically analyze and discuss current methods and interpretations of relevant 
topics dealt with in this course 

 has the ability  to develop and accomplish, under supervision,  an independent, limited 
research project related to the field 

 has the ability  to teach subjects related to the history of mission at lower levels of university 
study, colleges, high schools (or equivalent)  

 has the ability  to discuss the matters of the course with scholarly peers and to communicate 
the learnt material to a wider audience 

 

Required previous knowledge 

The course The Church in Historical Contexts I must be completed before taking this course. 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

 

Assessment: 

6 hours written school exam. Evaluation with grades 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 
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have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books 

Okkenhaug, Inger Marie (ed.). Gender, Race and Religion: Nordic Missions 1860-1940. Uppsala: 

Swedish Institute of Missionary Research, 2005. (206 p.)   

Robert, Dana L. Converting Colonialism. Visions and Realities in Mission History, 1706-1914. Grand 

Rapids: Eerdmanns, 2008, 43-165, 242-264. (144 p.) 

Robert, Dana L. Gender Barriers: Missionary Women in the Twentieth Century. Maryknoll, N.Y.: Orbin 

Books. (249 p.) 

Stanley, Brian (ed.). Christian Missions and the Enlightenment. Grand Rapids: Eerdmans, 2001, 1-44, 

71-98, 123-197. (146 p.)    

Stanley, Brian (ed.). Missions, Nationalism, and the End of Empire. Grand Rapids: Eerdmans, 2003, 1-

33, 54-110, 183-193, 237-249. (110 p.)                                                                                            

Walls, Andrew F. The Missionary Movement in Christian History. Studies in the Transmission of Faith. 

Maryknoll, N.Y: Orbin Books, 2004. (262 p.)                                                                          

 

Compendium 

Bakke, Odd Mag e. Implicit Racism among Norwegian Missionaries: A Case Study on the Description 

of Af i a s  Ola  Gutto  M kle ust , Mission Studies 27 (2010) 39-55. (16 p.)  

Comaroff, Jean , and John. Of Revelation and Revolution. The Dialectics of Modernity on a South 

African Frontier. Vol. 2, Chicago: The University of Chicago Press, 1997, 14-35. (21 p.)   

Drønen, Tomas Sundnes. Communication and Conversion in Northern Cameroon. The Dii People and 

Norwegian Missionaries, 1934-1960. Leiden: Brill, 2009, 1-29, 185-209. (53 p.)  

Jørgensen, Torstein. Religio sskiftep osesse  – et skifte a  plausi ilitetsst uktu ? , Norsk Tidsskrift 

for Misjon 49 (1995) 169-176. (13 p.)                                                         

In all 1117 p.  
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Course description 

MTHEOL-331 Texts from the history of dogmatics and moral philosophy 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Knut Alfsvåg 

 
 

Introduction:  

 The aim of this course is to train the students' ability to discuss central theological and ethical issues 

by letting them read and discuss central texts from the history of the church and European 

philosophy.  

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has a good knowledge of the major positions in the history of dogmatics and moral philosophy 
according to the primary sources 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 can present and evaluate the particular contribution in a given text  
 can discuss the problems presented in the texts within the framework of contemporary 

theological reflection  
 can  formulate and undertake research projects related to the texts 

 

 

Organization and work methods: 

Teaching form will be a combination of lectures and seminars with student contribution and 

discussions.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Present and discuss relevant texts from the reading list in class during the course 

 

Assessment: 

A 5000 words essay on one or more of the authors from the reading list and some of their writings, 

handed inn before the examination weeks. Oral exam related both to essay and other parts of the 
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reading list. The candidate must pass both exams. The grade of the essay is adjusted after the oral 

exam. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books: 

Selections from  

McGrath, Alister (ed). The Christian Theology Reader. Oxford: Blackwell, 2011. (700 p.) 

Denise, Peterfreund and White (eds.), Great Traditions in Ethics, 12. ed., Belmont: Wadsworth 
Publishing, 2007. (400 p.) 

Wells, Samuel (ed.), Christian Ethics: An Introductory Reader.  Wiley-Blackwell 2010. (360 p.) 

In all about 1000 p.  

 

 

Course description 

MTHEOL-332 The person and work of the Holy Spirit  

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer:  Knut Alfsvåg 

 
 

Introduction: 

 The course aims at an in depth study of the person and work of the Holy Spirit as understood 

throughout the history of the church and in relation to contemporary theological reflection. As the 

work of the Holy Spirit in the Christian confessions is closely related to the church, this naturally 

includes a discussion of the understanding of church and worship. 

 

 

Learning outcome 
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Knowledge 

After having completed the course, the candidate 

 should have good knowledge of  the discussion of the person and work of the Holy Spirit both 
in an historical and a contemporary perspective 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate 

 should be able to present and evaluate different approaches to pneumatology in the history 
of the church and within the context of contemporary church life  

 should be able to explain the reasons for and implications of the historically important 
differences between the Christian denominations in their approaches to the understanding of 
the third person of the Trinity  

 should be able to discuss the attempts within the ecumenical movement of creating a more 
unified pneumatology  

 should be able to reflect on the relation between the doctrine of the Spirit, the doctrine of the 
church and the doctrine of sacraments and worship  

 should be able to apply the understanding of pneumatology, ecclesiology and liturgy in an 
evaluation of contemporary developments in the world wide church  

 should be able to undertake teaching work in pneumatology on various levels from the 
elementary to the academic  

 should be able to formulate and investigate relevant research questions in relation to the 

understanding of the Holy Spirit and the church 

 

Organization and work methods: 

Teaching form will be a combination of lectures and seminars with student contribution and 

discussions.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Present and defend one or two short essays related to the topic of the course 

 

Assessment: 

A 5000 words essay on one or more of the authors from the reading list and some of their writings, 

handed inn before the examination week. Oral exam related both to essay and other parts of the 

reading list. The grade of the essay is adjusted after the oral exam. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature: 

Kärkkäinen, Veli-Matti. Penumatology: The Holy Spirit in Ecumenical, International and 

Contextual Perspective. Grand Rapids: Baker Academic, 2002. (190 p.) 
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Kärkkäinen, Veli-Matti. An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical and Global 

Perspectives. Downers Grove: InterVarsity Press, 2002. (230 p.) 

Martinez, German. Signs of Freedom: Theology of the Christian Sacraments. New York: Paulist 

Press, 2003: 1-192. (190 p.) 

Rogers, Eugene F. Jr. After the Spirit: A Constructive Pneumatology from Resources outside the 

Modern West. Grand Rapids: Eerdmans, 2005. (240 p.) 

Stephenson, John R. The Lord’s Supper. St. Louis: The Luther Academy, 2003: 1-225. (225 p.) 

Bryan P. Stone (ed.), A Reader in Ecclesiology. Farnham: Ashgate, 2012 (selection of 150 p.) 

 

In all 1225 p. 

 
 

Course description 

MTHEOL-333 Missiological Research – Text, Context and Method 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Kari Storstein Haug 

 
 

Introduction:  

 This course introduces the student to Theology of Mission as a research discipline, and trains his or 

her ability to appropriate relevant scholarly literature, theories, and source material, formulate 

research problems and discuss them within a missiological framework. Special attention will be given 

to the discussion of Christianity as both indigenous and universal.  

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has advanced knowledge of Theology of Mission as research discipline, in particular its 
research history, central sources, themes and methodology. 

  has thorough knowledge of the relevant theories and perspectives on contextualization. 

  has knowledge of some of the most central ecumenical and confessional texts on theology 
of mission, and is able to analyse and evaluate them.  

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 
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  is able to formulate practical and theoretical problems within the field of Theology of 
Mission, and choose the appropriate methods and theories to deal with them. 

 can analyse different positions in the scholarly debate on contextualization and position 

him/herself in the scholarly discussion. 

 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Presentation and evaluation of selected texts from the course literature in a seminar 

 

Assessment: 

An individual assignment (essay) of 5000 word (+/-10%) on a given topic. Oral exam related both to 

essay and course literature. The candidate must pass both exam. The essay counts 2/3, the essay 1/3 

toward the final grade. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at MHS. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books: 

Bevans, Stephen B. Models of Contextual Theology. Maryknoll, New York: Orbis Books, 2005. (186 p.) 
Mortensen, Viggo (ed.). Walk Humbly With the Lord. Church and Mission Engaging Plurality. Grand 

Rapids, Michigan: Eerdmans, 2011. (approx 200 p.) 
Oborji, Francis Anekwe. Concepts of Mission: The Evolution of Contemporary Missiology. Maryknoll, 

New York: Orbis Books, 2006, p. 41-58, 153-212. (78 p.)  
Scherer, James A., and Stephen Bevans. (ed.): New Directions in Mission and Evangelization. Vol 3: 

Faith and Culture. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1999, p. 1-103, 117-133, 146-174, 185-
195. (141 p.) 

                                            
Compendium 
E gels ike , To od: Co e ge e o  di e ge e? The elatio ship et ee  e e t e u e i al a d 

e a geli al issio  do u e ts , Swedish Missiological Themes 89, nr. 2 (2001): 197-220.                                          
(24 p.) 

Findeis, Hans-Jü ge : Missiolog .  I  Dictionary of Mission, ed. K. Müller et al., 299-303. Maryknoll, 
New York: Orbis Books, 1998. (5 p.) 

Kim, Sebastian, and Kirsteen Kim. Christianity as a World Religion. London and New York: Continuum, 
2008, p. 1-22. (23 p.) 

Kirk, J. Andrew. What is Mission? Theological Explorations. London: Darton, Longman and Todd, 
1999, ch.1. (16 p.) 
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Kuste , Volke . To a d a  I te ultu al Theolog : Pa adig  Shifts i  Missiolog , E u e i s, a d 
Co pa ati e Religio .  I  Theology and the Religions: A Dialogue, ed. Viggo Mortensen, 171-
184. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2003.                                                               
(14 p.) 

S he e , Ja es A. Missiolog  as a Dis ipli e a d What It I ludes.  I  New Directions in Mission and 
Evangelization. Vol 2: Theological Foundations, ed. James A. Scherer, Stephen B. Bevans, 173-
187. Maryknoll, New York: Orbis Books, 1994. (25 p.) 

Verstraelen, F.J. et al. (eds.). Missiology. An Ecumenical Introduction. Grand Rapids, Michigan: 
William B. Eerdmans Publishing Company, 1995, ch. 1, 26-27. (44 p.) 

Walls, Andrew. The Missionary Movement in Christian History. Studies in the Transmission of Faith. 
Maryknoll, New York: Orbis Books; Edinburg: T&T Clark, 1996, ch. 11. (17 p). 

Yung, Hwa. Mangoes or Bananas? The Quest for an Authentic Asian Christian Theology. Oxford: 
Regnum Books International, 1997, ch. 1. (30 p.) 

 
Documents 
About 100 pages of ecumenical and confessional texts on theology of mission 
 
Total 903 pages 

 

 

Course description 

MTHEOL-334 Studies in Contemporary World Christianity 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Kari Storstein Haug 

 
 

Introduction:  
This course introduces the student to the on-going studies of World Christianity, focusing particularly 
on main trends and aspects of contemporary Christian theology and Church practice in Asia and 
Africa. 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has a good understanding of different aspects of and perspectives on Christianity both as a 
global and local religion 

  is familiar with the methods utilised in studies of World Christianity 
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 has knowledge of various expressions and interpretations of contemporary Christian 
theology and practice in Asia and Africa 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 is able to present and critically analyse given texts on African and Asian theology in light of 
contemporary theories of contextualization 

 is able to formulate and undertake research projects related to contextual theology or 

intercultural theology 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Essay of 1500 word (+/-10%) on a given topic 

 

Assessment: 

An individual assignment (essay) of 3500 word (+/-10%) on a given topic, handed in before the 

examination week. Oral exam  related both to essay and course literature. The grade of the essay is 

adjusted after the oral exam. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation:  

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books: 

Kim, Sebastian, and Kirsteen Kim. Christianity as a World Religion. London and New York: Continuum, 
2008. (272 p.) 

Jenkins, Philip. The Next Christendom: The Coming of Global Christianity. Revised and expanded 
edition. Oxford: Oxford University Press, 2007, p. 45-124. (80 p.) 

Sanneh, Lamin. Whose Religion is Christianity: The Gospel Beyond the West. Grand Rapids, Michigan: 
Eerdmans, 2003. (138 p.) 

Yung, Hwa. Mangoes or Bananas? The Quest for an Authentic Asian Christian Theology. Oxford: 
Regnum Books International, 1997, p. 61-242. (182 p.) 

About 300 pages of selected articles about African or Asian theology 

In all 972 p. 
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Course description 

MTEOL-335 Youth Theology  

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Kari Storstein Haug 

 
 

Introduction:  

This course introduces the student to contemporary discussions on the significance and challenges of 

youth culture for the mission of the Christian Church today. It gives an understanding of the 

ha a te isti s of outh ultu e, of ou g peoples  faith, as ell as k o ledge a out the o -going 

reflection on youth theology and how this challenges the Church in various ways. 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 has good knowledge of different aspects of and perspectives on youth culture, nationally and 
internationally. 

 has advanced knowledge of contemporary theories, models and discussions concerning 
youth theology. 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 is able to present and critically analyse different youth cultures and youth theologies, and its 
significance for the mission of the church today. 

  a  appl  theo ies of o te tualizatio  to the theologi al efle tio  o e i g the Chu h s 
work among young people. 

 is able to formulate and undertake research projects related to the significance of youth 

culture for the mission of the church today. 

 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 
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Essay of 1500 word (+/-10%) on a given topic 

 

Assessment: 

An individual assignment (essay) of 3500 words (+/-10%) on a given topic. Oral exam related both to 

essay and course literature. The candidate must pass both exams. The grade of the essay is adjusted 

after the oral exam. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books: 

Dean, Kenda Creasy. Almost Christian: What the Faith of Our Teenagers Is Telling the American 
Church. Oxford: Oxford University Press, 2010. (254 p.) 

Root, Andrew. Revisiting Relational Youth Ministry: From a Strategy of Influence to a Theology of 
Incarnation. Downers Grove, Illinois: IVP Books, 2007. (221 p.)  

Either  

Norheim, Bård Erik Hallesby. Kan tru praktiserast? Teologi for kristent ungdomsarbeid. Trondheim, 
Tapir Akademisk Forlag, 2008, p. 10-94, 286-308. (108 p.) 

Or 

Sudworth, Tim et al. Mission-shaped Youth: Rethinking Young People and Church. London: Church 
House Publishing, 2007. (114 p.) 

 

Compendium Norwegian speaking students 

Borgman, Dean. When Kumbaya Is Not Enough: A Practical Theology for Youth Ministry. Peabody: 
Hendrickson Publishers, Inc., 1997, p. 1-88. (89 p.) 

Cray, Graham et al. Making Sense of Generation Y: The World View of 15-25 years olds. London: 
Church House Publishing, 2006, p. 3-53, 121-135. (66 p.) 

Holtedahl, Ø i d K. H a e  u gdo steologi og h o da  a eide ko tekstuelt ed u gdo  og 
teologi? , Norsk tidsskrift for misjon 3 (2005): 131-142. (12 p.) 

Jones, Tony, and Kenda Creasy Dean. The A iguities of G o i g Up Lo al .  I  Youth, Religion and 
Globalization: New Research in Practical Theology, ed. Richard R. Osmer and Kenda Creasy 
Dean, 251-272. International Practical Theology 3. Berlin: LIT Verlag, 2006. (22 p.) 

Lerheim, Birgitte. K kje o? Eit ekklesiologisk likk på aktuell Youth Mi ist -lite atu e på o sk , 
Prismet 56 nr. 4 (2005): 239-255. (17 p.) 

Le hei , Bi gitte. Whose o te t? Whi h Co te tualit ? O  k kje, ko tekstualitet og 
ko pleksitet.  I  Vegar i vegløysa? Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne, 
ed. Jan Ove Ulstein and Per M. Aadnanes, 41-56. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011. 
(16 p.) 
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Trysnes, Irene. Å campe med Gud: en studie av kristne sommerstevner på Sørlandet. Prismet bok 6. 
Oslo: IKO-forlaget, 2012. (Utvalgte sider - perspektiver på kjønn og kjønnsroller i 
ungdomsarbeid, ca 40 p.) 

Ulstei , Ja  O e. U gdo steologi – fo , o  f å, ed elle  a  u gdo ?  In Vegar i vegløysa? 
Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne, ed. Jan Ove Ulstein and Per M. 
Aadnanes, 14-39. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, 2011. (26 p.) 

 

Compendium English speaking students 

Borgman, Dean. When Kumbaya Is Not Enough: A Practical Theology for Youth Ministry. Peabody: 
Hendrickson Publishers, Inc., 1997, p. 1-88. (89 p.) 

Cray, Graham et al. Making Sense of Generation Y: The World View of 15-25 years olds. London: 
Church House Publishing, 2006, p. 3-53, 121-135. (66 p.) 

G iffiths, Ste e. Missio  i  a Youth Co te t: Ch istologi al a d Cultu al Pe spe ti es.  In Hans 
Austnaberg and Bård Mæland, Grensesprengende. Om forkynnelse for ungdom, 215-226. 
Trondheim: Tapir akademisk forlag, 2009. (12 p.) 

Jo es, To , a d Ke da C eas  Dea . The A iguities of G o i g Up Lo al .  I  Youth, Religion and 
Globalization: New Research in Practical Theology, ed. Richard R. Osmer and Kenda Creasy 
Dean, 251-272. International Practical Theology 3. Berlin: LIT Verlag, 2006. (22 p.) 

Selected articles approx. 100 p. 

Total Norwegian 871 p. 

Total English 878 p. 

 

Course description 

MTHEOL-336 Basic principles, research history, methods and textual sources 

in Science of Religion 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Gerd Marie Ådna 

 
 

Introduction:  

This course focuses on basic principles in the understanding of religion as a topic to be scholarly 

investigated, and the understanding of Science of Religion as an academic discipline, also with 

regards to its relationship to other disciplines with an interest in religion as a topic. The course gives 

an overview of the research history and various methods of this discipline. The course also integrates 

a study of the contexts and discourses of selected texts, including important religious texts and some 
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classic texts from the history of Science of Religion, presenting different ways of interpreting religious 

phenomena. 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 can give an overview of the discussion on how religion can be studied academically. 

 can explain the development and characteristics of Science of Religion as an academic discipline. 
 can discuss the selection of appropriate methodology and theory for the study of a particular 

religious topic. 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 can analyse religious texts and classic texts from the history of the discipline with regards to the 
contexts and discourses of these texts. 

 

 

Organization and work methods: 

The course may be offered as a guided seminar with 18 seminar hours where students present 

reading reports and essay drafts for discussion.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Essay (2500 words +/- 10 %) is required before the exams, and handed in by the tenth week of the 

term. Graded passed / failed. 

 

Assessment: 

Six hours written examination. Evaluation with grades. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books: 

Bell, Catherine. Ritual; Perspectives and Dimensions. Oxford University Press, Oxford 1997 (268 p.) 
Paden, William E. Religious Worlds: The Comparative Study of Religion. Beacon Press, Boston 1994 

(170 p. ) 
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Connolly, Peter (ed.). Approaches to the Study of Religion. Continuum, London / New York 1999,  1-
225. (225 p.) 

Markham, Ian S. (ed.): A World Religions Reader. 2nd ed, Blackwell, Oxford (1996), minus 
Christendom,  272-299  (342 p.) 

 
Texts for reflection (to be found in compendium): 
Du khei , É ile. The Ele e ta  Fo s of the Religious Life  , i  Willia  A.Lessa & E o  

Z.Vogt. Reader in Comparative Religion; An Anthropological Approach. 4.ed. HarperCollins 
Publishers, New York 1979: 27-35. (9 p.) 

Gee tz, Cliffo d. Religio  as a Cultu al S ste  , i  Willia  A.Lessa & E o  Z.Vogt. Reader in 
Comparative Religion; An Anthropological Approach. 4.ed. HarperCollins Publishers, New York 
1979: 78-89. (12 p.) 

Douglas, Ma . The A o i atio s of Le iti us  , i  Willia  A.Lessa & E o  Z.Vogt. Reader in 
Comparative Religion; An Anthropological Approach. 4.ed. HarperCollins Publishers, New York 
1979: 149-152. (4 p.) 

Douglas, Ma . Di t: Pu it  a d Da ge  , i  Ro ald L. G i es ed. . Readings in Ritual Studies. 
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1996: 159-170.  (12 p.) 

Douglas, Mary. Rent og urent; En analyse av forestillinger omkring urenhet og tabu. Pax Forlag, Oslo 
1997. I utvalg, (50 p.). 

Eliade, Mi ea. Ritual a d M th  , i  Ro ald L. G i es ed. . Readings in Ritual Studies. 
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1996: 194-201. (8 p.) 

Gi a d, Re é. Viole e a d the Sa ed: Sa ifi e  , i  Ro ald L. G i es ed. . Readings in Ritual 
Studies. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1996: 239-256. (18 p.) 

Tu e , Vi to  W. Bet i t a d Bet ee : The Li i al Pe iod i  Rites de Passage  , i  Willia  
A.Lessa & Evon Z.Vogt. Reader in Comparative Religion; An Anthropological Approach. 4.ed. 
HarperCollins Publishers, New York 1979: 234-243. (10 p.)  

Tu e , Vi to  W. Li i alit  a d Co u itas  , i  Ro ald L. G i es ed. : Readings in Ritual 
Studies. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1996: 511-519. (9 p.) 

a  Ge ep, A old. Te ito ial Passages a d the Classifi atio  of Rites  . The Rites of 
Passage), in Ronald L. Grimes (ed.). Readings in Ritual Studies. Prentice Hall, Upper Saddle 
River, New Jersey 1996: 529-536. (8 p.) 

 

Total 1145 p. 

 

 

Course description 

MTHEOL-338 Holistic religiosity 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Gerd Marie Ådna 
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Introduction:  

 This course focuses on new religious aspects of the 20th and 21st centuries. Philosophic, 

anthropologic and sociologic perspectives from the Science of Religion will illustrate both content 

and context. The course reflects further on how holistic religiosity is visible in different social media 

and on the experience of the visit to the Alternative Marked. 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 will have extended and advanced knowledge of philosophical, anthropological and sociological 
aspects of the study of holistic religiosity within a science of religion approach  

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 can analyse the teaching of se e al g oups that a e defi ed as holisti  eligiosit , e  age  
o  e  eligio s o e e ts  

 can present the main spiritual ideas that are offered in these groups 
 can distinguish between different trends and groups 
 can discuss the anthropology within different groups   
 should be able to discuss ideas of sickness and health within a holistic framework 
 should be able to discuss how interactions with history and society affect the individual and 

communal spirituality within different groups and within traditional organized religious 

communities like the Church of Norway and others 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

A  e u sio  to the Alte ati esse  i  Sta a ge  ill e a a ged du i g the E ou te  p og a . 
This course is a follow up on this experience. Further, this course will offer a combination of lectures 

and seminars where the students are active in presenting their essays in process and articles read 

from the curriculum texts. Guests will be invited and / or excursions will be arranged. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Essay (2500 words +/- 10 %) is required before the exams, and handed in 4 weeks before the exams. 

Graded passed / failed. 

 

Assessment: 

6 hours written examination. Evaluation with grades. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 
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Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books: 

Hanegraaff, Wouter J. New Age religion and Western culture. Esoterism in the mirror of secular 
thought, State University of New York Press, Albany, 1998. (400 p. + 124 p. overview) 

Heelas, Paul and Linda Woodhead. The spiritual revolution: why religion is giving way to spirituality 
Malden, Mass.: Blackwell Publishing House, 2005. (204 p.) 

Kemp, Daren. New age: a guide: alternative spiritualities from Aquarian conspiracy to next age. 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004. (211 p.) 

Sutcliffe, Steven and Ingvild S. Gilhus (eds.) New Age Spirituality: rethinking religion. Durham: 
Acumen, 2013. (298 p.) 

 

In all 1113 p. (1237 p. incl overview) 

 

 

Course description 

MTHEOL-339 Women in the world religions  

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Gerd Marie Ådna 

 
 

Introduction:  

This course presents the position of gender and the situation for women in the world religions and in 

the so-called holistic new age movements. The role of feminist aspects in critical research and 

academia will be emphasized 

 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 will have knowledge about gender issues in the world religions and the holistic new age 
movements 

 will have good knowledge about the situation for women in these religions and movements 
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 will have good knowledge of the role and contribution of feminist aspects in scholarly 
description and analysis of these religions and movements 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 should be able to analyse the views of different world religions and holistic movements of 
gender and gender roles 

 should be able to present more thoroughly the historical and ideological background for 
gender questions in two of these religious groups 

 should be able to discuss how religion and society are influenced by gender differences 
 should be able to discuss how symbols, teachings, rituals, social hierarchies and practices 

express gender differences 
 should be able to dis uss ho  glo alizatio  i flue es o e s status a d oles i  lo al 

contexts 

 

Organization and work methods: 

This course will offer a combination of lectures and seminars where the students are active in 

presenting their essays in process and articles read from the curriculum texts. Guests will be invited 

and / or excursions will be arranged.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Essay (2500 words +/- 10 %) is required and handed in 4 weeks before the exams. Graded passed / 

failed. 

 

Assessment: 

6 hours written exam. Evaluation with grades 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature 

Books: 

Ahmed, Leila. Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate. Yale University 
Press, New Haven / London 1992. (248 p.) 

[Samme bok i dansk oversettelse: Ahmed, Leila. Kvinder og køn i islam - Historiske rødder til en 
moderne debat. Oversat af Birgitte Rahbek. Forlaget Vandkunsten, Carsten Niebuhr 
Biblioteket, København 2009.] 

Bose, Mandakranta. Women in the Hindu Tradition: Rules, Roles and Expectations. London: 
Routledge, 2011. (165 p.) 
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[Alternative for Norwegian speaking students: Fibiger, Marianne Qvortrup. Hindukvinder: Kvinders 
selvforståelse og rolle som traditionsformidlere i Punjab, Kenya og England. Aarhus 
Universitetsforlag, Århus, 1998. (180 p.)] 

Fisher, Mary Pat. Women in Religion. Pearson/Longman, Upper Saddle River 2007. (300 p.)                                                
Nussbaum, Martha C.: Women and Human Development, Cambridge University Press, Cambridge 

2000, with special emphasis on p. 34-110 and 167-240. (151 p.) 
 
Compendium: 
Bo ie, Fio a. Se , Ge de , a d the Sa ed , i  Fio a Bo ie: The Anthropology of Religion. An 

Introduction. 2nd ed., Blackwell Publishing, Oxford 2009: 82–106. (25 p.)                                                                           
Du a , Ro e ta A . Musli  Wo e  i  Af i a  Histo , i  Nehe ia Le tzio  & Ra dall L. Pou els 

(eds.): The History of Islam in Africa. Ohio University Press / James Currey / David Philip, 
Athens (USA) / Oxford / Cape Town 2000: 397-417. (21 p.) 

Falk, Monica Lindberg. Making Fields of Merit. Buddhist Nuns Challenge Gendered Orders in Thailand. 
Gøteborg University, Dep. of Social Anthropology 2002: 83–106. (24 p.)                                                                           

Haupt a , Judith. I ages of Wo e  i  the Tal ud , i  Rose a  Radfo d Ruethe  ed. : Religion 
and Sexism. Images of Women in the Jewish and Christian Traditions. New York 1974: 184-212. 
(31 p.)   

Morgan, Sue. Fe i ist App oa hes  i  Pete  Co oll  ed. : Approaches to the Study of Religion. 
Continuum, London / New York 1999:42-72. (31 p.) 

Paul, Diana Y. Women in Buddhism. Images of the Feminine in Mahayana Tradition. University of 
Califo ia P ess, Be kele  . Ch. , The Nu : -105. (29 p.)                                              

Woodhead, Li da: Religio  a d Ge de , i  Religions in the Modern World. Traditions and 
Transformations. Edited by Linda Woodhead et al. 2nd ed. Routledge, London / New York 2009: 
471–488. (18 p.) 

For Norwegian speaking students: Børresen, Kari Elisabeth. Kjø  og eligio , i  I ge  Ma ie Ruud 
og Sigurd Hjelde (red.), Enhet i mangfold: 100 år med religionshistorie i Norge. Tano 
Aschehoug, Oslo 1998: 220–238. (19 p.)   

Mikaelsso , Lis eth. K i e  og Misjo . Et histo isk pe spekti , i  Tho  St a de æs ed.  Misjon og 
Kultur. Festskrift til Jan-Martin Berentsen. Misjonshøgskolens forlag, Stavanger 2006: 227–243. 
(17 p.) 

                                                        
 
Total: 1094 p. 

 

 

Course description 

MTHEOL-341 Liturgical Theology and the Contextualization of Christian 

Worship 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 12/11 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Karen Margrete Mestad 
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Introduction:  
 The aim of this course is to introduce the student to representative accounts of contemporary 
liturgical theology, and to theories on and practices of contextualizing Christian worship.  
 

Learning outcome 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate: 

 

 should have good understanding of main foci in contemporary main stream liturgical 
theology  

 should have familiarity with theory and methods which are utilised when contextualizing 
Christian worship and liturgies 

 should have knowledge of some examples of contemporary European, Asian and African 
Christian contextualized liturgies and worship practices 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate: 

 

 should be able to present and critically analyse liturgies in light of liturgical theology and 
relevant theory on contextualization 

 should be able to formulate and undertake research projects related to liturgy, liturgical 
theology and the contextualization of Christian worship 

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Individual essay of 1500 words (+/-10%) on a given topic, presented in seminar 

 

Assessment: 

An individual assignment (essay) of 3500 words (+/-10%) on a given topic. Oral exam (with grades) is 

related both to essay and course literature. The candidate must pass both exams. The grade of the 

essay is adjusted after the oral exam. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluation. 

 

Literature: 

Books 
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Chan, Simon. Liturgical Theology: The Church as Worshiping Community. Downers Grove, Illinois: IVP 
Academic, 2006. (152 s.) 

Fagerberg, David. F. What is Liturgical Theology? A Study in Methodology. Collegeville, Minnesota: 
The Liturgical Press, 1992. (293 s.) 

Lathrop, Gordon W. Holy Things: A Liturgical Theology. Minneapolis: Fortress Press, 1998. (226 s.) 
Worship and Culture in Dialogue. Ed. S. Anita Stauffer. Geneva: LWF Studies no 3, 1994. (225 s.) 
Christian Worship: Unity in Cultural Diversity. Ed. S. Anita Stauffer. Geneva: LWF Studies no 1, 1996. 

(101 s.) 
Baptism, Rites of Passage, and Culture. S. Ed. Anita Stauffer, 9-90, 153-237. Geneva: LWF Studies no 

1, 1999. (147 s.) 
 

 

 

 

 

Course description 

MTHEOL-317 Practical theology. Liturgics or Homiletics 

 
Credits: 15 

Term: Spring 

Language of instruction: English 

Approved: HR item 27/15 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Hans Austnaberg 

 
 

Introduction:  

The aim of this course is, firstly, to present practical theology as an academic discipline and a 

research subject. The student then chooses either to focus on homiletics or liturgics. In homiletics, 

the student is introduced to the history of homiletics and representative contributions on the 

principles, theology and process of preaching. In liturgics, the student is introduced to representative 

accounts of contemporary liturgical theology and theories of contextualizing Christian Worship.  

 

Learning outcome 

 

Knowledge 

After having completed the course, the candidate  

 

Practical theology 

 should have a good understanding of practical theology and its tasks 
 should know how qualitative methods may assist practical theological reflection 

 should have knowledge about current contributions to practical theology 

Homiletics 
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 should know important issues in the history of homiletics 

 should know more recent contributions to homiletical themes 

 should have knowledge of some important trends in homiletics 

Liturgics 

 should have good understanding of main foci in contemporary main stream liturgical 

theology  

 should have familiarity with theory and methods which are utilized when contextualizing 

Christian worship and liturgies 

 

Skills 

After having completed the course, the candidate 

 

Practical theology 

 should be able to formulate and undertake research projects in practical theology 

Homiletics 

 should be able to identify and use different ways of constructing the sermon 

Liturgics 

 should be able to present and critically analyze liturgies in light of liturgical theology and 

relevant theory on contextualization  

 

Organization and work methods: 

Lectures and group work.  Normally 18 hours. 

 

Obligatory assignments during the course: 

Individual essay of 1500 words (+/-10%) on a topic related to knowledge in the learning outcome, 

normally presented in seminar 

 

Assessment: 

An individual assignment (essay) of 3500 words (+/-10%) on a given topic. Oral exam (with grades) is 

related both to essay and course literature. The candidate must pass both exams. The grade of the 

essay is adjusted after the oral exam. 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master-students at VID. Other students, who wish to follow the course, 

have to apply according to published deadlines (see student web). 

 

Student’s evaluation: 
Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality-system at VID. The Quality-system 

i ludes a ious fo s of stude t s e aluatio . 
 

Literature: 
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Practical theology (about 400 pages) 

Osmer, R. R. Practical Theology: An Introduction. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2008, 1-218 (219 p) 

Root, A. Christopraxis. A Practical Theology of the Cross. Minneapolis: Fortress Press, 2014, 3-34, 87- 

115, 189-241 (111 p) 

Swinton, J. and H. Mowat. Practical Theology and Qualitative Research. London: SCM Press, 2006, 3- 

98 (96 p) 

 

Homiletics (about 600 pages) 

Austnaberg, H. Improving Preaching by Listening to Listeners. Sunday Service Preaching in the  

Malagasy Lutheran Church. New York, Peter Lang, 2012, 7-30, 43-58, 135-202, 219-223 (109 

p) 

Day, D., et al. A Reader on Preaching. Making Connections. Aldershot, UK and Burlington, VT:  

Ashgate, 2005, 1-184 (184 p) 

Eslinger, R. L. The Web of Preaching: New Options in Homiletic Method. Nashville, Tenn.: Abingdon  

Press., 2002, 11-52, 151-197, 201-240 (126 p) 

Wilson, P. S. A Concise History of Preaching. Nashville, Tenn.: Abingdon Press. 1992 (196 p) 

 

Liturgics (about 600 pages) 

Chan, Simon. Liturgical Theology: The Church as Worshiping Community. Downers Grove, Illinois: IVP 

Academic, 2006, 9-98, 126-166 (130 p) 

Fagerberg, David. F. Theologia Prima. What is Liturgical Theology? 2nd ed. Chicago/Mundelein,  

Illinois: Hillenbrand Books, 2004, 2-132 (130 p) 

Lathrop, Gordon W. Holy Things: A Liturgical Theology. Minneapolis: Fortress Press, 1998, 1-83, 161- 

179 (93 p) 

Spinks, Bryan. "From Liturgical Theology to Liturgical Theologies. Schmemann´s Legacy in Western 

Churches." St Vladimir's Theological Quarterly 53, no. 2-3 (2009): 231-49 (20 p). 

Worship and Culture in Dialogue. Ed. S. Anita Stauffer. Geneva: LWF Studies no 3, 1994, 7-56, 67-128, 

129-166 (150 p) 

Christian Worship: Unity in Cultural Diversity. Ed. S. Anita Stauffer. Geneva: LWF Studies no 1, 1996,  

23-28, 47-94 (52 p) 

 

Total: 426 + 615 + 585 pages 
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Course description 

MTHEOL-  Master’s Thesis  
 

Credits: 30 

Term: Fall 

Language of instruction: English 

Approved: UU item 14/15 

 

VID Specialized University- MHS 

Responsible lecturer: Terese Bue Kessel 

 
 

Introduction:  

Du i g the Maste s Deg ee P og a e, the stude t shall o plete a  i depe de t esea h p oje t 
esulti g i  a aste s thesis.  The o k is supposed to e o pleted i  o e te , hi h e uals  

ECTS-credits.  The subject of the thesis should be within New Testament or Systematic Theology (cf., 

as basis, the course MTHEOL- , te   o  ithi  o e of the stude t s fields of spe ializatio  f. 
Electives, term 10), and may be related to one of the other master degree disciplines or practical 

theology in an interdisciplinary way.  The School of Mission and Theology, which appoints a member 

of its a ade i  staff as tuto , ust app o e the stude t s hoi e of field fo  the aste  thesis.   

 

The stude t shall efo e the iddle of the thi d te  of the Maste s Deg ee P og a e su it fo  
approval by the School a project description containing a preliminary work title, research problem, 

current research, relevant theories and methodology, need for collection of data and a brief outline 

of the planned thesis. If fieldwork is foreseen and shall be conducted between the second and the 

third term, it must be prepared during the second term. 

 

The thesis should be written with 1.5 line spacing, 2.54-cm margins and in Times New Roman 12 

points (10 points for footnotes).  The length of the thesis should be 28.000 words (+/- 10%).  The 

thesis may be written in English or Norwegian.  VID Specialized Universitywill set a deadline for 

submission of theses each term. 

 

Learning outcome: 

Knowledge  

After having completed the course, the candidate will: 

 have acquired an understanding of his/her own capacities for collecting different kinds of 
data, analyzing these data, a d iti g a Maste s Thesis.  

 have knowledge to understand key issues of theory and/or contextual/historical aspects of a 
limited academic area. 
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 have acquired understanding of how to apply different analytical approaches towards a text 
and combine them with personal analysis and reflections. 
 

Skills 

After having completed the course, the candidate will:  

 have achieved experience and practical competence in text related research methods and 
analysis. 

 have the ability to carry out textual analysis related to a selected topic. 
 be able to express advanced theoretical and empirical knowledge through academic writing. 
 be able to plan, carry out, and complete a large academic project.   

 

 

Assessment: 

Evaluation with grades 

 

Open for students with a right to study at VID: 

The course is open for all master students in theology at VID. Other students who want to attend the 

course must apply according to published deadlines (see student web). 

 

Students’ evaluation: 

Evaluations of our courses constitute a central part of the Quality system at VID. The Quality system 

includes various forms of students  e aluatio . 
 

Organization and work methods:  

The student will be appointed a tutor with whom she/he will be able to discuss the selection of 

literature and different analytical approaches towards the project. The tutoring should contain the 

following elements: 

 Both stude t a d tuto  sig  the Maste s Thesis o t a t 
 Together they elaborate a detailed plan for the project including an estimated deadline for 

the different chapters 
 Normally the student and the tutor meet four to six times during the project. Meetings can 

also take place through the internet, if this is agreed upon by both parties. The tutoring may 
be conducted together with other students/tutors. 

 The total tutoring, which includes both meeti gs a d the tuto s eadi g of the te t, 
equivalents twenty-five hours 

 The tutoring-process normally ends one week before the deadline for the submission of the 
thesis. 

 

The writing process 

1. Drafts should be sent to the tutor in due time before the scheduled meetings. 
2. The tutor may, in consultation with the student, ask a second reader to review and respond to 

individual chapters. If the reader is not one of the staff of the School of Mission and Theology, 
disbursement of the reader must be discussed ith the S hool s ad i ist atio . 

3. Concerning the style of the thesis, use the VID Ge e al Guideli es fo  W iti g Maste  a d PhD 
Theses  a aila le at VID.no).  When relevant, one should also consult Patrick Alexander, SBL 
Handbook of Style, or similar, discipline-specific guidebooks.  A completed thesis (28.000 words 
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+/- 10%) does not include front-page, abstract, table of contents and bibliography. 
 

Submission and grading of the thesis 

4. The thesis should be submitted to VID Specialized Universityin three bound copies and one 
electronic version.  

5. Deadline for submission will be at 12:00 a.m. at a date to be specified by the School. 
6. If the thesis is not submitted within this deadline for any other reason than health problems 

documented by a medical certificate, grading (and graduation) will be postponed to the following 
term.  

7. The thesis will be graded by a committee consisting of the tutor and one external examiner 
familiar with the field of study of the specific thesis. 

8. Grading is based on an evaluation of the written thesis according to the Grading scale in the 
Maste s Deg ee P og a e. 
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Avsluttende Semester i Praktisk Teologi (ASPT) 

ASPT-401 Prestetjenesten i praksis (20 ECTS)  
Nynorsk: Prestetenesta i praksis 
Engelsk: Pastoral work 
________________________________________ 
Studiepoeng: 20 
Undervisningsstart: Vår 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt  
Emnekode: ASPT-401 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
 
Introduksjon 
Dette er det fjerde emnet av praktikum i teologistudiet. Emnet er en obligatorisk del av 
profesjonsstudiet og er normalt plassert i 12. semester. 
 
Emnet består av seks delemner: 
- Patoralteologi og lederskap 2 (5 ECTS) 
- Homiletikk 2 (5 ECTS) 
- Liturgikk 3 (3 ECTS) 
- Sjelesorg 2 (3 ECTS) 
- Kateketikk 2 (2 ECTS) 
- Kirkerett med kirkekunnskap (2 ECTS) 
 
Emnebeskrivelse, se delemner. 
 

Forkunnskapskrav 
Se til det enkelte delemne 
 
Arbeidskrav 
Se til det enkelte delemne 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen og mappeevaluering. Se til 
det enkelte delemne 

 

 
Karakterskalaen har seks trinn, fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt 
på individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
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Se beskrivelse av forkunnskapskrav ovenfor. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Se til det enkelte delemne 
 
Litteratur 
Se til det enkelte delemne 
 

 

Pastoralteologi og lederskap 2 (5 ECTS) 
Nynorsk: Pastoralteologi og leiarskap 2 

Engelsk: Pastoral Theology and Leadership 2 

________________________________________ 
Studiepoeng: 5 
Undervisningsstart: Vår 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt  
Emnekode: ASPT-401 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Kjetil Aano 
 
Introduksjon 

Dele et ide efø e  og utd pe  te a f a IP  Pasto alteologi og lede skap . Det legge  sæ lig 
vekt på å motivere for og dyktiggjøre til pastoralt og misjonalt lederskap i rammen av prestetjenesten 

i Den norske kirke. Delemnet fokuserer på så vel utvikling og fornyelse av tradisjonelle, som på 

etablering av nye menigheter. Videre gir det kunnskap om presten som leder og åndelig veileder 

gjennom teologisk refleksjon og forvaltningen av Guds ord og sakramentene. Her tilstrebes 

ferdigheter i gjennomføringen av tradisjonelle folkekirkelige handlinger og evne til å lede an i 

nødvendige endringer som gir seg av nye sosiale og kulturelle utfordringer. Tema som folkekirken og 

dens ordninger, kirkelige handlinger (kasualia), ordinasjon, utrustende lederskap, samarbeid og 

konflikthåndtering inngår. Endelig gir delemnet impulser til prestetjenesten fra andre kirker.  

 

Læringsutbytte 
 
Kunnskaper 
Etter fullført emne skal studenten: 
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 ha kunnskaper om  Den norske kirkes forståelse av presteordinasjon og vigsling til andre 
kirkelige tjenester; 

 ha kunnskap om hvordan presten utøver åndelig og utrustende lederskap i menigheten, i 
nært samarbeid med øvrige ansatte og frivillige;  

 kjenne forutsetninger for utviklingen av gode samarbeidsrelasjoner i stab og menighet og 
prestens rolle i forebygging og håndtering av konflikter; 

 

Ferdigheter 
 
Etter fullført emne skal studenten: 

 evne å kontekstualisere ekklesiologi og kirkens tjenester i ulike kulturelle sammenhenger; 

 kunne praktisk betjene mennesker med Guds ord og nådemidler og bidra til å bevisstgjøre 
menigheten om dens misjonale identitet; 

 være i stand til å betjene mennesker med kirkelige handlinger, så som dåp, nattverd, vigsel 
og gravferd, og utføre fullverdig prestetjeneste i menigheter med ulike sosiale og kulturelle 
utfordringer; 

 kunne stimulere til kontinuerlig utvikling og vekst, især i forhold til nye sosiale og kulturelle 
utfordringer.  

 
Forkunnskapskrav 
Bachelor i teologi med integrert praktikum samt minimum 90 ECTS i studieprogram for MTh 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Skriftlig bidrag til mappeevaluering i form av individuell oppgave på 1700-2000 ord over oppgitt 
emne. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet for 
ASPT.  Vurdering av innlevert skriftlig bidrag. 
Vurderes til bestått/ikke bestått. 

 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt på 

individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Se beskrivelse av forkunnskapskrav ovenfor. 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 
Arbeidsformer 
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16 timer, kasualia (14 t) + diverse seminar om konflikthåndtering, utfordringer fra den verdensvide 
kirke, samt presten og media. Totalt ca 40 t. 
 
Litteratur 
 
Bøker: 
Cottrell, Stephen. Hit the Ground Kneeling. Seeing Leadership differently. London: Church House 

Publishing, 2008 (ca 50 normalsider) 

Hanssen, Ove Conrad, Et godt tre bærer god frukt. Visjoner og strategier for utvikling og vekst i 

lokale menigheter, Oslo: Luther, 2007, s. 31-122. (102 s.)  

Skjevesland, Olav. Morgendagens menighet. Ledelse og livsform. Oslo: Verbum, 1998, s. 71-118,  

128-158. (65 s). Finnes  elektronisk: 

http://www.nb.no/nbsok/nb/2d7bf2592c0f2613f8463c80f918dffe?index=0#0 

Kompendium: 

C a , G aha . E  e de  i fo a d i g – en kirke i forandring? Utfordringer fra dagens 

sa fu  til de  eta le te ki ke  og F a edlikehold til isjo . Beho et fo  issio al 
ekklesiologi i de eta le te eu opeiske ki ke . I Kirkens framtid – framtidens kirke. Den 

missiologiske utfordring i de nordiske folkekirker, red. Thor Hesselberg, 28-36, 94-102. Oslo: 

Luther forlag, 2006. (15 s.) 

Gje p, Da id. Ko flikt og ko flikthå dte i g i ki ke . I P est og ledelse. ed. Mo te  Huse, -372. 

Oslo: Verbum, 2000. (18 s.) 

G e o, To  Joha  S. Y kesetikk fo  p ester - noen pastoralteologiske og pastoralpsykologiske 

s spu kte . I Yrkesetikk for prestar, red. Egil Morland, 39-59. Oslo: Den norske kirkes 

presteforening, 1997. (21 s.) 

G i stad, F a k. Ko fliktskape de st uktu e  – o  st uktu e  so  fo ståelsespe spekti . I 
Konflikter i kirken: en artikkelsamling om forståelse, håndtering og forebygging av konflikter, 

red. Frank Grimstad. KA-Perspektiv Nr. 2, 32-43. Oslo: Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, 

2002. (11 s.)  

Liodden, Runar J. «Dåpssamtalen i en ny tid». I: Prismet Nr. 2-2014, IKO-forlaget, 2014, 105-111. (7 s.) 

Okkenhaug, Berit og Skjevesland. Olav (red.). Våre tider i Guds hånd. Kirkens tjeneste ved dåp, 

konfirmasjon, vigsel og gravferd. Oslo: Verbum 1997, s. 129-149, 169-177, 204-213. (40 s.)  

Øystese, Rune. «Dåpssamtalen, en suksesshistorie?». I: Prismet Nr. 3-2013 IKO-forlaget, 2013, 155-

171. (17 s.) 

 

Nettressurs:  

  

P estefo e i ge . Y kesetiske et i gsli je .  (5 s.) 

Elektronisk:http://img9.custompublish.com/getfile.php/212142.799.cytquayqpu/yrkesetikk.p

df?return=www.prest.no  

Til sammen: 351 sider 

 

http://www.nb.no/nbsok/nb/2d7bf2592c0f2613f8463c80f918dffe?index=0#0
http://img9.custompublish.com/getfile.php/212142.799.cytquayqpu/yrkesetikk.pdf?return=www.prest.no
http://img9.custompublish.com/getfile.php/212142.799.cytquayqpu/yrkesetikk.pdf?return=www.prest.no
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Homi letikk 2 (5 ECTS) 
Nynorsk:Homiletikk 2 
Engelsk: Homiletics 2 
________________________________________ 
Studiepoeng: 5 
Undervisningsstart: Vår 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: Normalt 20 timer i tillegg til prekenøvelser.  
Emnekode: ASPT-401 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Hans Austnaberg 
 
Introduksjon 

Dette delemnet viderefører faget på IP 1 når det gjelder formidling av det kristne budskap 
gjennom ulike former for forkynnelse. Studiet gir utdypende kunnskap, og utvikler holdninger 
og ferdigheter i faget. Tema som blir tatt opp er preken i gudstjenesten, forkynnelse ved kirkelige 
handlinger (kasualia) og veien fra tekst til preken. Prekenøvelser med respons i gruppe inngår 
i emnet. 

  

Læringsutbytte 
 
Kunnskaper 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha god kunnskap om forkynnelsens teologi 
 ha god kunnskap om preken i den gudstjenestelige konteksten 
 ha inngående kunnskap om metode i prekenforberedelse, utforming og gjennomføring 
 ha kjennskap til noen representative prekener fra kirkens historie 
 ha god kunnskap om forkynnelse ved kasualia 

  

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

 kunne integrere eksegetisk og hermeneutisk kunnskap i forkynnelse for ulike typer tilhørere 
 kunne  arbeide konstruktivt med egen rolle som forkynner 
 kunne utforme og framføre en gudstjeneste-/kasualiapreken og forholde seg analytisk til å ta 

imot og gi respons 

 
Forkunnskapskrav 
BTEOL samt min 90 ECTS av MTHEOL 
 
Arbeidskrav 
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Innlevering av gudstjenestepreken (1200-1500 ord) med faglig innledning (800-1000 ord). 
Innlevering av kasualiapreken (600-800 ord) med faglig innledning (400-600 ord). Aktiv 
deltakelse i prekenøvelser med respons. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 
Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet 
for hele ASPT. Vurdering av innlevert 
gudstjenestepreken og kasualiapreken. 
Vurderes til bestått/ikke bestått 

 

 
Åpent for studenter med studierett  
Se beskrivelse av forkunnskapskrav ovenfor. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Selvstudium, plenumsdrøfting, gruppearbeid, forelesninger, muntlig framføring av preken 
med påfølgende respons. 
 
20 timer, samt deltakelse i gudstjeneste- og prekenøvelser hvor hver student har ca 2 timer til 
presentasjon og tilbakemelding (jfr. Liturgikk 3). Obligatorisk deltakelse, min. 80% frammøte. 
 
 
Litteratur 
Bøker: 

Long, Thomas. The Witness of preaching. Louisville: Westminster John Knox Press, 2005, s. 11-148 

(137 sider) 

Nordhaug, Halvor. … så itt hus ka  li fullt. E  ok o  preke e . Oslo: Luther Forlag, 2000: s. 19-48, 

81-103, 171-224. (104 sider) (Finnes også elektronisk på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-

nb_digibok_2008100104022)  

Nettressurser: 

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) (21 sider). 

Mæland, B. «Lukkende og åpnende: forkynnelse i et informasjonstrett samfunn.» Halvårsskrift for 

praktisk teologi 24, nr.1 (2007), s. 56-63. (finnes her: 

http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/161884) (8 sider)  

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008100104022
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008100104022
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/139699
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/161884
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Kompendium: 

Da , Da id. The Le te  P ea he .  I A Reader on Preaching. Making Connections, red. D. Day, L. J. 

Francis and J. Astley, 140-145. Hants - Burlington: Ashgate, 2005. (5 sider) 

Hogan, Lucy L. Graceful Speech. An Invitation to Preaching. Louisville – London: Westminster John 

Knox Press, 2006, s. 69-85 (16 sider) 

Okkenhaug, Berit og Olav Skjevesland (red.). Våre tider i Guds hånd. Kirkens tjeneste ved dåp, 

konfirmasjon, vigsel og gravferd. Oslo: Verbum, 1997, s. 75-84, 109-116, 158-165. (23 sider). 

(Finnes også elektronisk på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009012000002)  

Skjevesland, Olav. Det skapende Ordet. En prekenlære. Oslo: Universitetsforlaget, 1995, s. 236-257. 

(21 sider). (Finnes også elektronisk på http://urn.nb.no/URN:NBN:no-

nb_digibok_2008022704085). 

 

Egen pdf-fil: 

Utvalg av prekener (Chrysostomos, Luther, Luther King Jr, Geil, Møllehave) (29 sider) 

Til sammen 362 sider   

 

Kompendier vil være tilgjengelige og kan lastes ned på It´s learning. 

 

 

Liturgikk 3 (3 ECTS)  
Nynorsk: Liturgikk 3 
Engelsk: Liturgics 3 
________________________________________ 
Studiepoeng: 3 
Undervisningsstart: Vår 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 14t 
Emnekode: ASPT-401 
Godkjent: HR-Sak 12/11, revidert UU-sak 23/15 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Karen Margrete E. Mestad 
 
Introduksjon 

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009012000002
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008022704085
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008022704085
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Delemnet gir utdypet kjennskap til Den norske kirkes gudstjenestebøker og bruken av disse. 
Det gir studentene erfaring i å planlegge og gjennomføre høymesse med dåp og / eller 
nattverd samt gravferd og / eller vigsel. Øvrige tema som blir behandlet er liturgisk teologi, 
kirkemusikk og hymnologi samt gudstjeneste med og for barn og unge. I emnet inngår også 
liturgiske øvelser der studentene har hovedansvaret for planlegging og gjennomføring. 

  

Læringsutbytte 
 
Kunnskaper 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha kunnskap om hovedtrekkene i liturgisk fornyelsesarbeid i moderne tid 

 ha grunnleggende forståelse av hvordan teologi og gudstjenesteliv gjensidig påvirker 
hverandre 

 ha inngående kjennskap til de ulike ordninger som er godkjent til bruk i gudstjenester 
i Den norske kirke 

 kjenne innholdet i Plan for kirkemusikk i Den norske kirke (2008) og skjønne samspillet 
mellom prest og kantor i gudstjenesten;  

 ha god kjennskap til ulike salme- og sangtradisjoner i de salmebøker som er godkjent 
til bruk i gudstjenester i Den norske kirke 

  

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

 kunne anvende liturgisk og teologisk kompetanse i arbeidet med planlegging og 
gjennomføring av kirkens gudstjenester 

 kunne lede planlegging og gjennomføringen av gudstjenester i samarbeid med ansatte 
og frivillige i menigheten 

 kunne identifisere relevante salmer til menighetens ulike gudstjenester og 
gudstjenestelige handlinger  

 kunne identifisere hvilke hensyn kirken må ta i forhold til barn og unge for å integrere 
dem på en relevant måte i forberedelse og gjennomføring av menighetens 
gudstjenester  

 ha gode ferdigheter som liturg 

 
Forkunnskapskrav 
BTEOL med integrert praktikum på minimum 30 stp, hvor liturgikk inngår med minimum 5 stp 
ECTS samt fullført minimum 90 ECTS i studieprogram for MTHEOL eller har dokumentert 
tilsvarende kompetanse. 
 
Studiepoengsreduksjon 
Ingen 
 
Arbeidskrav 
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 Obligatorisk deltakelse i forelesninger og gruppearbeid med minimum 80 %.  
 Innlevering av et skriftlig bidrag til mappeevaluering i form av en individuell oppgave på 1700-

2000 ord over et oppgitt emne 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet 
for ASPT. Vurdering av innlevert skriftlig 
bidrag. Vurderes til bestått/ikke bestått 

 

 
 

Åpent for studenter med studierett  
Se beskrivelse av forkunnskapskrav ovenfor. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
14 timer samt deltakelse i gudstjeneste- og prekenøvelser hvor hver student har ca 2 timer til 
presentasjon og tilbakemelding (jfr Homiletikk 2).  
 
Litteratur 
 
Bøker 
Holter, Stig Wernøe. Kom, tilbe med fryd: Innføring i liturgikk og hymnologi. Oslo: Solum Forlag 

(2. utg.), 2008, 243-329. (86) 
Joh se , Elisa eth T eito. Gudstje estelæ i g gje o  deltakelse . I Gudstjeneste på ny. 

Hellemo, Geir (red). Oslo: Universitetsforlaget, 2014, s. 151-179 (29) 
Modéus, Martin: Menneskelig gudstjeneste: om gudstjensten som relation og ritual. 

Frederiksberg: 
            Forlaget Alfa, 2007, 71-103, 128-158, 252-272. (81) 
Tho asse , Me ete. De  litu giske ø e : dog atikk, poesi og e fa i g.  I Gudstjeneste på 

ny. Hellemo, Geir (red). Oslo: Universitetsforlaget, 2014, s.32-49 (18) 
 
Kompendium 
Fenwick, John og Bryan Spinks. Worship in transition: The twentieth century liturgical 

movement. Edinburgh, T & T Clark, 1995, 1-11, 105-114. (23) 
Til sammen: 234 sider 

 

Kompendier vil være tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning. 
 

Øvrige ressurser som vil bli lagt til grunn og benyttet i undervisningen: 

Gravferd. Oslo: Verbum, 2014. 
Gudstjeneste for Den norske kirke. Stavanger: Eide forlag, 2011. 



Profesjonsstudiet i teologi 
 

174 
 

(Nettressurs: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=178213#liturgier_2011) 
Gudstjenestebok for Den Norske Kirke: Del I: Gudstjenester; Del II: Kirkelige Handlinger. Oslo:  

Verbum, 1996. 
Norsk Salmebok 2013: For kirke og hjem. Stavanger: Eide forlag, 2013. 
Plan for kirkemusikk i Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet, Den norske kirke, 2009, 7-30. (14) 

(Nettressurs: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=69093)  
Vigsel. Oslo: Verbum, 2014. 
 
 
 
 

Sjelesorg 2 (3 ECTS) 
Nynorsk: Sjelesorg 2 
Engelsk: Counselling 2 
________________________________________ 
Studiepoeng: 3 
Undervisningsstart: Høst 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 12 timer + 12-14 timer seminar   
Emnekode: ASPT-401 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
Misjonshøgskolen – MHS 
Emneansvarlig: Terese Bue Kessel 
 
Introduksjon 
Delemnet gir en fordypning i kirkens sjelesorgsarbeid. Det siktes mot at studenten får 
videreutviklet sin evne til å reflektere omkring pastoral praksis, identitet og tro, samt møte 
med mennesker i kasualiasamtalen. Delemnet drøfter også utfordringer knyttet til særskilte 
trekk ved tverrkulturell sjelesorg som er nyttig å kjenne til i et flerkulturelt Norge. 
 
Læringsutbytte 
Kunnskaper 
Etter fullført emne skal studenten: 
 

 ha fordypet kunnskap om sjelesørgeriske problemstillinger 

 ha god kunnskap om kasualiasamtalen og ritenes hjelpende funksjon i møte med 
mennesker  

 ha kunnskap om tverrkulturell sjelesorg 
 ha innsikt i sjelesørgeriske utfordringer knyttet til maktbruk og seksuelle overgrep og 

evne til reflektere over hvordan dette praktisk skal håndteres  
 
Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten: 

 kunne gjennomføre og lede sjelesørgeriske samtaler på en god måte  

 kunne  reflektere over egne forutsetninger i forhold til sjelesorgsarbeid 

http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=178213#liturgier_2011
http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=69093
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 ha innsikt i yrkesetiske problemstillinger knyttet til prestens sjelesørgerfunksjon 
 
Forkunnskapskrav 
Bteol samt min 90 ECTS av MTh 
 
Studiepoengsreduksjon 
 
Arbeidskrav 
Obligatorisk deltakelse, min 80% frammøte 
 
Vurdering   
Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet for hele 
ASPT. Vurderes til bestått/ikke bestått 

 

 
Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir gitt 
på individuell basis. 
 

Åpent for studenter med studierett  
Se beskrivelse av forkunnskapskrav ovenfor. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved MHS. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Selvstudium, forelesninger, samtale, gruppearbeid; 
forelesninger 12 timer + 12-14 timer seminar   
 
Litteratur 
 
Bøker: 
Eide, Øyvind. Forståelse og fordypning. Oslo: Luther forlag, 2014, s. 60-121 (60 sider)  
 
Leenderts, Torborg Aalen. Når glassflaten brister- om brytningen mellom livet og troen. Oslo: 
Verbum, 2007, s. 212-245; 260-278; 295-312 og 337-357 (88 sider) 
 
Kompendium  
Eide, Ø i d. I t odu tio .  I Restoring life in Christ - dialouges of care in Christian 
communities - an African perspective, red. Øyvind Eide m.fl. Neuendettelsau: Erlanger Verlag, 
2008, 13-23 (11 sider) 
 
E gedal, Leif Gu a . Ut ikli g a  sjelesø ge isk ko peta se , Tidssk ift fo  sjeleso g  
2/2004: 84-95 (11 sider) 
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E stad, Bjø . De  åp e de sa tale , Tidssk ift fo  sjeleso g  / : -108 (8 sider) 
 
Kessel, Terese Bue. The Af i a isatio  of Diako ia: Ca e i  Co u it  ith Femmes Pour 
Christ i  Ca e oo .  I Diakonia in a Gender Perspective, red Stephanie Dietrich m.fl. Oxford: 
Oxford Centre for Mission Studies, 2016, 163-172 (10 sider) 
 
Ki ilike, Pete  Le hio . I teg ati g the Af i a  pe spe ti e.  I Restoring life in Christ - 
dialouges of care in Christian communities - an African perspective, red. Øyvind Eide m.fl. 
Neuendettelsau: Erlanger Verlag, 2008, 25-37 (13 sider)   
 
 
Isaksen, Sjur. Sårbarhet og Ivaretakelse: Kasualsamtalen som folkekirkens grunnleggende 
samtalepraksis. Tidsskrift for sjelesorg nr 2/2014: 36-47 (11 sider)   
 
Stene, Valborg Stene. «Samtale og selvinnsikt», Tidsskrift for sjelesorg nr 1/ 2011: 46-61 (11 
sider) 
 
Stifoss- Ha se , Ha s. Rituale es ps kologiske og hel ede de fu ksjo .  I Møtet med den 
andre, red. Marit Bunkholt. Oslo: Det praktisk teologiske seminar, 2007, 45-58 (12 sider) 
 
Stifoss- Ha se , Ha s. Seksuelle o e fø i ge  i sjeleso g.  I Møtet med den andre, red. Marit 
Bunkholt. Oslo: Det praktisk teologiske seminar, 2007, 59-69 (10 sider) 
 
Til sammen 220 s. 
 
Kompendier vil være tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning. 
 

 

Kateketikk 2 (2 ECTS) 
Nynorsk: Kateketikk  2 

Engelsk: Christian Education 2 

________________________________________ 

Studiepoeng: 2 

Undervisningsstart: Vår 

Undervisningssemestre: 1 

Antall undervisningstimer: normalt  9t 

Emnekode: ASPT-401 

Godkjent: HR-Sak 12/11 

 

VID vitenskapelige høgskole – MHS 

Emneansvarlig: Kirsti Melangen 
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Introduksjon 

Dette delemnet viderefører faget på IP1 når det gjelder formidling av det kristne budskapet gjennom 

ulike former for opplæring. Faget gir utdypende kunnskap om betydningen av trosopplæring og 

voksenopplæring for menighetsvekst. 

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

Etter fullført emne skal studenten ha: 

 kunnskap om gruppeledelse og kirkelig undervisning for voksne 

 grundig kunnskap om dåpens plass i trosopplæringen og undervisning til og om dåp 

 kunnskap om systematisk undervisning når det gjelder trosopplæringsplanens innhold 

 kunnskap om religiøs undervisning i skole og barnehage 

  

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten: 

 kunne samarbeide med ulike etater og institusjoner om kirkelig undervisning, spesielt skole og 

barnehage 

 kunne planlegge og gjøre bruk av konkrete tiltak rettet inn mot undervisning av voksne 

 

Forkunnskapskrav 

Bteol, samt min 90 ECTS MTh 

 

Arbeidskrav 

 

Vurdering   

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet for hele 

ASPT. Vurderes til bestått/ikke bestått 
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Åpent for studenter med studierett  

Se beskrivelse av forkunnskapskrav ovenfor. 

 

Studentevaluering 

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

studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig evaluert. 

 

Arbeidsformer 

Selvstudium, gruppearbeid, forelesninger 

 

Litteratur 

Bøker: 

Gunleiksrud, Kristin og Yvonne Andersen. Samarbeid kirke – skole. Rammer og muligheter. Oslo: IKO-

forlaget, 2008: s. 8-55. (47 sider) 

Melangen, Kirsti: Kunsten å være klar - en fagbok om undervisning i kirken. Eide forlag 2016: 63-88, 

107-146, 155-164. Til sammen 69 s. 

 

Kompendium 

Hegstad, Harald: "Hva er vi kalt til å være og kalt til å gjøre? Fem dimensjoner ved å være menighet." 

I Birkedal, Erling, Harald Hegstad og Turid Skorpe Lannem (red.) Sammen i forandring: Refleksjoner 

om menighetsutvikling i folkekirken. Oslo: IKO-forlaget AS, 2011: s. 9-28 (19 sider) 

Jangaard, Anne-Ruth, Lundstad, Marit. Høytidsvandringer, Et opplegg for barnehage, skole og kirke. 

Oslo: IKO-forlaget, 2008: s. 3-8, 9-11, 55-56 (11 s) 

Til sammen 146 sider. 

Kompendier vil normalt være for salg i studieadministrasjonen. 
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Kirkerett med kirkekunnskap (2 ECTS) 
Nynorsk: Kyrkjerett med kyrkjekunnskap 
Engelsk: Canonic Law in Church of Norway 
________________________________________ 
Studiepoeng: 2 
Undervisningsstart: Vår 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: normalt 16t 
Emnekode: ASPT-401 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Gunnar Rønnestad 
 
Introduksjon 

Delemnet gir en grunnleggende innføring i forståelsen av kirkens organisasjonsform, 
oppbygning og strukturer, og de juridiske konsekvenser av disse. Studiet skal gi kunnskap om 
rettskilder, Den norske kirke som offentlig organ, Den norske kirke som trossamfunn, 
rådsstrukturen, prestetjenestens ansvar og oppgaver, tjenesteordninger, kontorhold, 
medlemskap, dåp, vigsel, gravferd og taushetsplikt. 

 

Læringsutbytte 
 
Kunnskaper 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha god kunnskap om de rettsregler som gjelder for prestetjenesten og rådsstrukturen i Den 
norske kirke 

 ha god kunnskap om de rettigheter og plikter som gjelder for prester i Den norske kirke 
 ha grundig kjennskap til rettsreglene om taushetsplikt for prester som offentlige tjenestemenn 

og sjelesørgere 

  

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

 kunne gjennomføre gudstjenester og kasualia (dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd) i samsvar 
med gjeldende regelverk 

 kunne ha evne, innsikt og nødvendig trygghet til samarbeid og samhandling med frivillige, 
ansatte og tillitsvalgte i Den norske kirke 

 kunne  gi riktig informasjon og veiledning til mennesker som oppsøker kirken og som ønsker 
kirkelig betjening 

 kunne kjenne sin rolle som prest i Den norske kirke og kunne utføre prestetjeneste i samsvar 
med dens gjeldende regler 

 kunne utøve ledelse og ta lederansvar i menigheten innenfor de formelle rammer som gjelder 
for prestens ledelse 

Forkunnskapskrav 
BTEOL samt min 90 ECTS av MTHEOL 
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Arbeidskrav 
Obligatorisk deltakelse, min 80% frammøte 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Muntlig eksamen/mappeevaluering samlet 
for hele ASPT. 

 

 
Åpent for studenter med studierett  
Se beskrivelse av forkunnskapskrav ovenfor. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Selvstudium samt forelesninger 16t 
 
Litteratur 
 
Kompendium  
Aa flot, A d eas. P este ett og ki ke s ett.  Halvårsskrift for praktisk teologi, nr. 2 (1996): 21-28. (8  

sider)  
 
Rø estad, Gu a . Eta le i g a  e e ighete  i De  o ske ki ke.  Halvårsskrift for praktisk  

teologi. 1/2010: 14-25 (12 sider)  
 
Lovsamling for Den norske kirke. Oslo: Kirkerådet 2013, s. 11-13 (3 sider)  
 

Årbok for Den norske kirke. Kirkens informasjonstjeneste, 2012, s. 91-101 (11 sider)  
 
Kompendier er tilgjengelige og kan lastes ned på itslearning. 
 
Nettressurser 

Fisk es, Ole He a . P este s taushetsplikt.  Inter Collegas, nr. 1 (2006): 30-33. (4 sider)  
http://www.prest.no/files/2014/03/Presters-taushetsplikt-IC-1-2006.pdf (lastet ned 
11.06.15) 

 

Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2011-2015. Oslo: Kirkerådet og KA Kirkelig  
arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, 2011, s. 18–83, 134–161 (78 
sider)  http://gammel.kirken.no/haandbok/index.html (lastet ned 11.06.15) 

 

http://www.prest.no/files/2014/03/Presters-taushetsplikt-IC-1-2006.pdf
http://gammel.kirken.no/haandbok/index.html
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ASPT-402 Praksis i prestetjenesten  (10 ECTS) 
Nynorsk: Praksis i prestetenesta 
Engelsk:  Practical church work 
________________________________________ 
Studiepoeng: 10 
Undervisningsstart: Vår 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer:  
Emnekode: ASPT-402 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Praksisleder 
 
Introduksjon 
Dette er det femte emnet av praktikum i teologistudiet. Emnet er en obligatorisk del av 
profesjonsstudiet og er normalt plassert i 12. semester. 
Emnet består av to delemner: 
- Stiftspraksis (8 ECTS) 
- Ekskursjon/retreat (2 ECTS) 
 
For emnebeskrivelse, se delemner. 
 
Forkunnskapskrav 
Se til det enkelte delemne 
 
Arbeidskrav 
Se til det enkelte delemne 
 
Vurdering   

Vurderingsform Varighet 

Praksis vurderes til bestått/ ikke bestått på 
grunnlag av innlevert rapport og 
refleksjonsnotat 

 

 
 

Åpent for studenter med studierett  
Se beskrivelse av forkunnskapskrav. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved MHS. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
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Stiftspraksis (8 ECTS)  
Nynorsk: Stiftspraksis 
Engelsk: Internship in Diocese 
________________________________________ 
Studiepoeng: 8 
Undervisningsstart: Vår 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer: Obligatorisk deltakelse (min. 80%) i 5 uker  
Emnekode: ASPT-402 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Praksisleder 
 
Introduksjon 

For studenter tilhørende Den norske kirke innebærer dette delemnet lønnet tjeneste i en 
menighet i Den norske kirke. Praksisperioden varer i 5 uker og er en selvstendig prestetjeneste 
i det bispedømmet studentene er knyttet til gjennom ordningen «Veien til prestetjeneste» 
(VTP). Biskopen i det aktuelle bispedømmet gir fullmakter til studentene med tanke på ansvar 
og oppgaver.  Praksis er veiledet. Veileder er oppnevnt av MHS og arbeider ikke på studentens 
praksissted. Veileder har normalt en særlig kompetanse innen veiledning. Stiftspraksis er et 
samarbeidstiltak mellom biskopene/bispedømmene og de teologiske lærestedene. Det er et 
mål for emnet at studentene skal få et realistisk bilde av hvordan det er å arbeide som prest i 
Den norske kirke.  

For studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke tilrettelegges tilsvarende veiledet 
praksis, som normalt vil finne sted i det kirkesamfunnet studentene tilhører.  

 
Læringsutbytte 
 
Kunnskaper 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha inngående kunnskap om prestetjenesten i sin helhet 
 ha inngående kunnskap om gudstjenesten og gudstjenesteledelse 
 ha inngående kunnskap om menighetsledelse og de ulike lederfunksjonene i menigheten 

  

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

 kunne utføre de ulike kirkelige tjenestene med personlig og teologisk integritet 
 kunne utvise evne til å inngå i samarbeid om planlegging, gjennomføring og evaluering av 

gudstjenester, og til å lede gudstjenestearbeid 
 kunne reflektere selvstendig over teologiske og kirkelige utfordringer 
 kunne  reflektere rundt egen identitet og rolle, tro og pastoral praksis. 

 
Forkunnskapskrav 
BTEOL, samt min 90 ECTS MTHEOL 
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Arbeidskrav 
Evalueringsrapport utarbeidet i fellesskap av student og praksisveileder. Individuelt 
refleksjonsnotat fra praksisperioden, 600 – 1000 ord, med etterfølgende samtale. 
 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Praksis vurderes til bestått/ ikke bestått på 
bakgrunn av evalueringsrapport og 
individuelt refleksjonsnotat. 

 

 
Åpent for studenter med studierett  
Se beskrivelse av forkunnskapskrav. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Selvstendig prestetjeneste 
Veiledning av ekstern veileder 
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Ekskursjon (2 ECTS)                                                   
Nynorsk: Ekskursjon 
Engelsk: Field trip 
________________________________________ 
Studiepoeng: 2 
Undervisningsstart: Vår 
Undervisningssemestre: 1 
Antall undervisningstimer:  
Emnekode: ASPT-401 
Godkjent: HR-Sak 12/11 
 
VID vitenskapelige høgskole – MHS 
Emneansvarlig: Praksisleder 
 
Introduksjon 

Dette delemnet består av en ekskursjon til menigheter som jobber misjonalt og nytenkende.  
Ekskursjonen kan tilrettelegges for eksempel i samarbeid med menigheter i Church of England 
eller den kan tilrettelegges i samarbeid med misjonale menigheter i Norge. Studentene får 
innsikt i menighetsbygging og det blir gitt relevant faglig oppfølging på praksisstedet. 
Ekskursjonen er hovedsakelig av observerende og reflekterende karakter.  

 

Læringsutbytte 
 
Kunnskaper 
Etter fullført emne skal studenten 

 ha kunnskap om pastoralt lederskap i utadrettet menighetsarbeid 
 ha kunnskap om hvordan de menigheter som besøkes arbeider kontekstuelt 

  

Ferdigheter 

Etter fullført emne skal studenten 

 være i stand til å analysere og reflektere over de ulike utfordringene han/hun erfarer i den 
aktuelle konteksten 

 kunne reflektere over overføringsverdien av sine erfaringer fra ekskursjonen til lokalt 
menighetsarbeid i Norge 

Ekskursjonen kan evt. erstattes/suppleres med en lengre retreat, noe som vil innebære andre 
mål for praksisen. 

 
Forkunnskapskrav 
Bteol grad med integrert praktikum på 30 stp ECTS eller tilsvarende dokumentert kompetanse, 
samt min 90 stp ECTS i studieprogrammet MTh 
 
Arbeidskrav 
Refleksjonsnotat (600-1000 ord) som reflekterer over overføringsverdien til lokalt 
menighetsarbeid 
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Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

Ekskursjonen vurderes med bestått eller ikke 
bestått på grunnlag av refleksjonsnotat. 

 

 
Åpent for studenter med studierett  
Se beskrivelse av forkunnskapskrav. 
 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 
former for studentevaluering. Som et ledd i kvalitetssikringssystemet blir emnet regelmessig 
evaluert. 
 
Arbeidsformer 
Observasjon, Samtaler, Veiledning 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


