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Innhold
Emnet vil gi en helhetsforståelse av sjelesorgens plass og innhold, med særlig vekt på konflikt og
konfliktarbeid. Gjennom undervisning, erfaringsdeling, øvelser og egenarbeid vil studentene få innsikt i
sjelesørgeriske problemstillinger i møte med konflikter. Emnet vil særlig fokusere på spørsmål omkring
konflikter i menigheter og organisasjoner, samt på sjelesørgerens møte med mennesker som står i konflikt.
Tema som skam, skyld, tilgivelse, forsoning og åndeliggjøring av konflikter vil bli belyst. Det legges vekt på
faglig refleksjon, arbeid med samtaleferdigheter og relasjons-kompetanse, samt på tilrettelegging for
studentenes personlige bearbeiding av tro og liv.
Hovedtemaer:
•
•
•
•
•

•

Grunnleggende konfliktforståelse
Årsaker til konflikter
Konflikthåndtering
Konflikter i kirker og organisasjoner
Skam, skyld, tilgivelse og forsoning
Samtale med mennesker i konfliktsituasjoner

Læringsutbytte
Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell
kompetanse:

Kunnskaper:
Kandidaten
•
•
•

Har grunnleggende kunnskap om konfliktforståelse og årsaker til konflikter
Har innsikt i fenomener som er knyttet til konflikter: Skam, skyld, tilgivelse og forsoning
Har teologisk kunnskap og refleksjon om skam, skyld, tilgivelse og forsoning
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Ferdigheter:
Kandidaten
•
•

Har ferdigheter som gjør dem i stand til å lytte til og samtale med mennesker som står i ulike
konfliktsituasjoner
Har evne til å gjenkjenne spesifikke trekk ved konflikter i kirker og organisasjoner og har redskaper
til å håndtere disse

Generell kompetanse:
Kandidaten
•
•
•

Har forståelse for menneskers ulike måter å håndtere konflikter på
Kan reflektere over praktiske sjelesørgeriske eksempler ved hjelp av teori
Har holdninger og praksis som ivaretar etiske anliggender i møte med konfidenter

Arbeids- og undervisningsformer
•
•
•
•
•

•

Undervisning i plenum
Rollespill og øvelser i grupper
Case-studier
Fremlegg av refleksjoner og bokrapporter i grupper
Egenrefleksjoner
Gudstjeneste med påfølgende refleksjoner over sjelesørgeriske komponenter

Obligatoriske aktiviteter
•
•
•

Minimum 60 prosents tilstedeværelse i undervisningen
Deltakelse i rollespill
Levere en bokrapport på ca. 2 sider. Bokrapporten skal legges fram for de andre deltakerne i
grupper

Gjennomførte obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å gå opp til eksamen i emnet. Rollespill og
bokrapport skal godkjennes av faglærer.

Vurderingsordning
Vurderingsform

Varighet

Vurderingsuttrykk

Vekting

Hjemmeeksamen

1 semester

Bestått/ikke bestått

100/100

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering:
Besvarelsen er en selvvalgt oppgave og skal ha et omfang på 3000 ord +/- 10 %

Annet
Arbeids- og undervisningsformer, eksamen og pensum er tilpasset studiegruppens nivå.
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Pensum
Ca. 800 sider
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