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1. Presentasjon av studiet 
VID vitenskapelige høgskole (VID) tilbyr 30 
studiepoeng praktisk- teologisk utdanning lavere grad 
ved studiested i Tromsø, Kirkelig Utdanningssenter 
Nord/ Girkolaš Oahpahusguovddáš Davvin (KUN), 
VID Tromsø. KUN tilbyr praktisk-kirkelig utdanning for 
diakoner, kantorer/organister, kateketer, 
trosopplærere og prester (tilsvarende praktikum). 
Praktisk-teologisk utdanning i Tromsø har 
tverrfaglighet, kontekstualitet og nærhet til 
praksisfeltet som faglig profil. Nordnorsk kirkeliv, 
inklusiv samisk og kvensk kirkelig vektlegges særskilt. 

Praktisk-teologisk utdanning, høyere grad (PTU2) skal 
sammen med øvrig teologisk utdanning gi kunnskap, 
holdninger og ferdigheter til å arbeide som ordinert 
prest i Norge. Det legges særlig vekt på 
pastoralteologiske perspektiver. 

PTU2 består av tre emner à 10 studiepoeng. Det gis 
avansert kunnskap i praktisk-teologiske 
problemstillinger, pastoral teologi, homiletikk, liturgi, 
hymnologi, sjelesorg, diakoni, tverrfaglig samarbeid, 
kirkerett og ulike ledelsesformer.  

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

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

Den praktisk-teologiske utdanningen som VID tilbyr i Tromsø kan søkes innpasset i 
teologistudier/grader tatt ved Institutt for arkeologi, historie, teologi og religionsvitenskap (AHR) 
ved Norges arktiske universitet i Tromsø (UiT), se: http://uit.no/ihr. 
Opptakskrav er fullført PTU1 (30 studiepoeng) og 60 studiepoeng høyere grad 
profesjonsutdanning i teologi, masterutdanning i teologi eller godkjenning i Evalueringsnemda.  
Det er en forutsetning for opptak at søkere har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. 
Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og 
engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning. 

Nett- og samlingsbasert utdanning forutsetter grunnleggende datakunnskaper, god 
internettilgang og oppdaterte dataverktøy. Det forutsettes at studenten kan bruke studiets 
læringsplattform, kommunisere med lærer og andre studenter gjennom læringsplattformen og 
kan ta til seg oppdateringer av verktøyet gjennom opplæring.   

I henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-9 kreves politiattest ved opptak til studier der 
studenter i forbindelse med obligatoriske praksisstudier eller klinisk undervisning kommer i 
kontakt med mindreårige.  

Nøkkelinformasjon om studiet 

ISCED:  
Studieprogramkode: PTUKUN 

Antall studiepoeng: 30 

Kvalifikasjonsnivå: 2. syklus 
(mastergrad) 

Grad etter avsluttet studium:  

Undervisningsspråk: norsk 

Organisering av studiet: Deltid (50 
% studiebelastning), eller (30% 
studiebelastning 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 327 timer/9 uker 
(4x37,5 timer, 5x35,5 timer) 

Fastsatt studietid: 1- 1,5 år 

Studieåret starter: Høst 

Undervisningssted: Tromsø 
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3. Læringsutbytte 
Læringsutbyttebeskrivelsene er lagt på 2. syklus i tråd med det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Etter fullført studium skal kandidaten ha 
følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper:  

Kandidaten 

• har avansert kunnskap innenfor praktisk teologi med særskilt fokus på kall til tjeneste  
• kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, 

tradisjoner, egenart og plass i samfunnet, inklusive nordnorsk kirkeliv og kontekst  
• har avansert teoretisk kunnskap om teologifagets ulike disipliner med vekt på verdier, 

livssyn og relasjoner i profesjonell praksis 
• kan anvende sine kunnskaper om verdigrunnlaget som egen profesjon er tuftet på 
• kan analysere kritisk de endringer som profesjonen står overfor i møte med en kirke i 

endring i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn 

Ferdigheter:  

Kandidaten  

• kan anvende bred teologisk kompetanse i en selvstendig og samhandlende praktisk 
prestetjeneste både når det gjelder pastoral ledelse, gudstjenestearbeid, forkynnelse, 
sjelesorg, undervisning og diakonalt arbeid 

• kan reflektere over sin egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning 
• kan anvende ny forskning innenfor kirkens praksisfelt med vekt på tro, yrkesetikk og 

profesjonsutøvelse  
• kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å 

strukturere og formulere faglige resonnementer 

Generell kompetanse:  

Kandidaten  

• kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger knyttet til 
prestens rolle og kirkens praktiske oppdrag. 

• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre 
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.  

• kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer 
med en selvstendig fortolkning av presterollen i ulike typer menigheter. 

• kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor 
fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.  

4. Arbeids- og undervisningsformer 
VID forstår læring som en aktiv og sammensatt prosess der læring skjer både individuelt og i 
samhandling med andre. Studentene anses som ressurspersoner og medansvarlige aktører 
som deltar aktivt i læringsfellesskapet og tar ansvar for egen læring og læringsmiljøet i 
studentgruppen. Et emne på 10 studiepoeng har forventet studieinnsats tilsvarende 270 timer.   
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Undervisningen er variert og inneholder studentaktive undervisnings- og læringsformer, 
tverrfaglige og yrkesspesifikke forelesninger, seminar, fremlegg/presentasjoner, 
prosjektarbeid, ekskursjoner, selvstudier, tverrfaglig og yrkesspesifikk gruppearbeid på 
campus og i læringsplattformen, medstudentvurderinger, praktiske øvelser, praksis og 
samtaler med veileder, og veiledning knyttet til arbeidskrav og mappesamtale/eksamen.   
Undervisningen er samlingsbasert. Fire uker i institusjonspraksis gjennomføres i 
høstsemestret og fem ukers stiftspraksis i vårsemesteret. Mellom undervisningsukene og i 
praksis arbeider studentene med skriftlige arbeidskrav i læringsplattformen. Alle 
arbeidskravene må være bestått før man kan gå opp til eksamen. 
 

5. Internasjonalisering 
VID vitenskapelige høgskole har lang tradisjon med internasjonalt samarbeid både i 
utdanningssammenheng og gjennom forskningsnettverk. Høgskolen har utviklet høy 
kompetanse på internasjonalisering og har partnerinstitusjoner i flere land.  

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

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

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

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

6. Praksisstudier 
Praksisstudiene inngår i følgende emner: 

• Pastoralteologi, ledelse og diakoni med institusjonspraksis 10 studiepoeng 
• Stiftspraksis, profesjonsutøvelse og kirkerett   10 studiepoeng 

Praksis innebærer en samarbeidsrelasjon til en stedlig, kompetent veileder som tilrettelegger 
praksis. Målsettingen for praksisstudiene er å forme og utruste prester til å utøve sitt kall som 
prester i åndelig og strategisk ledelse. For en prest er oppdraget særlig knyttet til 
menighetsarbeid, forkynnelse, sjelesorg og forvaltning av sakramentene. Forming og danning 
av personlighet og spiritualitet er et viktig anliggende.  
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Studenter som tar sikte på prestetjeneste i Den norske kirke etter endt utdanning, må i 
studietiden delta i Bispemøtets ordning Veien til vigslet tjeneste (VTVT). Påmelding til VTVT 
innebærer fast tilknytning til et bispedømme gjennom hele studietiden. Det anbefales at slik 
tilknytning opprettes så tidlig som mulig (https://kyrkja.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-
kirken/bispemotet/vtvt 

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

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

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

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

9. Studiets oppbygning 
Studiet på PTU2 kan tas over to til fire semestre.  

Under vises en skjematisk oversikt over studiets oppbygning. 

PTU2 Studieprogram over ett år 

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

PTUKUN4010 Pastoralteologi, ledelse og diakoni 
med institusjonspraksis 

10 Høst O 

PTUKUN4011 Homiletikk, liturgikk og kateketikk 10 Vår O 

PTUKUN4012 

 

Stiftspraksis, profesjonsutøvelse og 
kirkerett 

10 Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 

 

https://kyrkja.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/bispemotet/vtvt
https://kyrkja.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/bispemotet/vtvt
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PTU2: Studieprogram over halvannet år  

1. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

PTUKUN4010 Pastoralteologi, ledelse og diakoni 
med institusjonspraksis 

10 Høst O 

PTUKUN4011 Homiletikk, liturgikk og kateketikk 10 Vår O 

2. studieår 

Emnekode Emnenavn Studiepoeng Semester O/V* 

PTUKUN4012 Stiftspraksis, profesjonsutøvelse og 
kirkerett 

10 Vår O 

*O=obligatorisk emne, V=valgemne 
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Emnebeskrivelser 
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Pastoralteologi, ledelse og diakoni med institusjonspraksis 
Pastoral Theology, Leadership and Diakonia with Praxis in an Institution 

Innhold 
Emnet tar utgangspunkt i et tverrkulturelt mangfold og 
konfidentenes egne vilkår, kontekst og kultur.  Emnet gir 
en fordypning i kirkelige handlinger og ritualer, samt 
reflekterende hermeneutisk arbeid med eksistensielle 
kriser fra tverrfaglige pastoralteologiske perspektiv. 
Emnet fokuserer på å motivere og dyktiggjøre studenter 
til å utforske sin egen lederkompetanse når det gjelder  
åndelig og strategisk ledelse.  

Emnets tverrfaglige fokus er knyttet til praksis på 
institusjon. Før institusjonspraksisen får studenten 
forhåndsveiledning i sjelesorg gjennom refleksjoner, 
samtaleteknikk og rollespill. Gjennom veiledning får 
studenten verktøy til å analysere sjelesørgeriske 
situasjoner og kontekster og reflektere rundt 
konfidentenes situasjon. Institusjonspraksis innebærer 
en samarbeidsrelasjon til en stedlig veileder som har 
ansvar for praksisperioden. Tyngdepunktet i 
veiledningen ligger i brytningen mellom person, 
yrkesutøvelse, profesjonsetikk og teologi.  
Hovedtemaer: 

• institusjonspraksis 
• ledelse og tverrfaglig samarbeid  
• pastoralt arbeid og tverrkulturelt religiøst 

mangfold 
• eksistentielle kriser og pastoralteologisk 

refleksjon 
• nord-norsk tro- og livssynskontekst 
• konflikthåndtering  
• diakoni 

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

Kunnskaper: 
Studenten 

• har avansert kunnskap om ulike fortolkninger og problemstillinger innenfor ledelse, diakoni 
og pastoralteologi 

• har inngående kunnskap om teorier og metoder innenfor fagområdene pastoralteologi, 
ledelse og diakoni  

• har spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor fagområdet. 
kan analysere presterollen i et stabsfellesskap, kirken og i arbeid på institusjon 
 
 

Emnekode: PTUKUN4010 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 150 timer/ 4 uker 
x37,5 timer per uke 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
6 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
84 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Ferdigheter: 

Studenten 

• kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, 
tradisjoner, egenart og plass, inklusive den samiske og kvenske sjelsørgeriske og 
diakonale konteksten 

• kan analysere diakonal tverrkulturell kontekst og mangfold  
• kan anvende sin kunnskap i profesjonsetikk og etiske retningslinjer med tanke på 

selvstendig arbeid med praktisk og teoretisk problemløsning, konflikthåndtering og 
samarbeid 
 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter innenfor kommunikasjon og samtalepraksis 
til å gjennomføre sjelesorgssamtaler, gudstjenester og kirkelige handlinger på en reflektert, 
kontekstuell og tilstedeværende måte 

• kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor 
pastoralteologi, ledelse og diakoni som bidrar til god praksis 

• behersker fagområdets uttrykksformer og kan bidra til nytenkning, endringsprosesser og 
tverrfaglige innovasjonsprosesser 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Forelesninger 
• Seminar  
• Selvstudium 
• Praktiske øvelser 
• Praksis på institusjon 

Obligatoriske aktiviteter 
• Obligatorisk frammøte i undervisning og studiestyrt arbeid på campus (minimum 80%) 
• Obligatorisk frammøte i praksisstudier (minimum 90%) 
•  «Ordinasjonsløftet»: Refleksjonsnotat over læringsutbyttet for emnet (800 ord +/-10%) 
• Utdrag fra en sjelesørgerisk samtale fra praksisperioden eller fra egen praksis (1000 

ord (+/- 10%) 
• Tverrfaglig case med tilbakemeldinger og refleksjon (800 ord +/- 10%) 

 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Praksis 4 uker / 150 timer Bestått/ikke bestått 
Muntlig eksamen 30 minutter Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Praksis vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av evalueringsrapport. 
For å kunne fremstille seg til eksamen forutsettes det at obligatoriske aktiviteter er godkjent og 
praksis er bestått. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i arbeidskravene og pensumlitteratur.  
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Den norske kirkes presteforening. «Tjenesteteologi. Ledelse i folkekirken: Perspektiver på 
ledelse og fremtidig organisering av Den norske kirke.» Oslo: Den norske kirkes 
presteforening, 2011, 28-42 (14 s). Tilgjengelig på:  https://www.prest.no/wp-
content/uploads/sites/2/2011/06/Ledelse-i-folkekirken.pdf 

Sirris, Stephen. «Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for 
kirkelig frivillighetsledelse.» Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2 (2015): 
1-21. (21 s). Tilgjengelig på http://sjlt-journal.com/wp-content/uploads/2015/11/Artikkel-
7-SJLT-2015-S-Sirris-c.pdf.  

Til sammen 511s 

 

 

  

https://www.prest.no/wp-content/uploads/sites/2/2011/06/Ledelse-i-folkekirken.pdf
https://www.prest.no/wp-content/uploads/sites/2/2011/06/Ledelse-i-folkekirken.pdf
http://sjlt-journal.com/wp-content/uploads/2015/11/Artikkel-7-SJLT-2015-S-Sirris-c.pdf
http://sjlt-journal.com/wp-content/uploads/2015/11/Artikkel-7-SJLT-2015-S-Sirris-c.pdf
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Homiletikk, liturgikk og kateketikk 
Homiletics, Liturgics and Church Education  

Innhold 
Emnet fokuserer på formidling av det kristne 
budskapet gjennom forkynnelse, undervisning og 
gudstjenestearbeid. Det gir utdypende kunnskap når 
det gjelder ulike former for forkynnelse og 
undervisning. Emnet gir studentene erfaring i å 
planlegge og gjennomføre gudstjeneste med dåp og 
nattverd. Øvrige tema som blir behandlet er forholdet 
mellom liturgi og teologi, involvering og hymnologi. 
I emnet inngår stemmeøvelse, samt liturgiske og 
homiletiske øvelser der studentene har 
hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av 
ulike typer gudstjenester. 
Hovedtemaer: 

• Liturgisk ledelse 
• Hymnologi 
• Homiletikk 
• Tekst og kontekst 
• Nord-norsk kirkeliv og kontekst 
• Prosjektledelse 
• Kirkelig undervisning 

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

Kunnskaper: 

Studenten 

• har inngående kunnskap om liturgiske teorier og uttrykksformer i dagens samfunn  
• har avansert kunnskap om nord-norske, samiske og kvenske salmer 
• har inngående kunnskap om hymnologi generelt, og salmehistorie spesielt 
• har inngående kunnskap om å forberede og formidle preken 
 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan integrere eksegetisk og hermeneutisk vitenskapelig kunnskap i arbeid med egen 
forkynnelse og rolleforståelse som forkynner 

• har avanserte ferdigheter som liturg og forkynner  
• kan reflektere over pedagogiske metoder og pedagiogisk etikk og dens rolle i kirkelig 

undervisning, og i samarbeid med skole og barnehage 
 

Emnekode: PTUKUN4011 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
6 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
234 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
PTUKUN4010 «Pastoralteologi, 
ledelse og diakoni.» 
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Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan lede gudstjenester, kirkelige handlinger, forkynnelsesvirksomhet og  kirkelig 
undervisning for ulike målgrupper i samarbeid med andre fagpersoner og frivillige 

• kan anvende teoretisk kunnskap i homiletikk, kateketikk og liturgikk i nye situasjoner 
• kan kommunisere emnets fagstoff i menighetssammenheng og i samfunnet for øvrig 
• kan bidra til faglig forankret nytenking i menighetssammenheng 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Selvstudium 
• Forelesninger 
• Gruppearbeid 
• Seminar  
• Praktiske øvelser 

Obligatoriske aktiviteter 
• Obligatorisk frammøte undervisning (minimum 80 %) 
• Øvingspreken med faglig innledning (1500 ord +/-10%) 
• Faglig essay med selvvalgt tema innenfor fagfeltet med utgangspunkt i pensum (1500 

ord +/-10%) 
 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen 2500 ord 3 dager Bestått/ikke bestått 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen.  

Pensum 

Bok: 
Ellverson, Karl-Gunnar: Handbok i liturgik. Stockholm: Verbum forlag, 2003, 11-173 (162s) 
Kirkerådet. Gudstjeneste for Den norske kirke. Stavanger: Eide forlag, 2011. Kapitler 6-10, 

(148s) 

Kompendium: 

Afdal, Geir. Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Oslo: 
Universitetsforlaget. 2013, 167-204.   (37s) 

Afdal, Geir, Haakedal, Elisabeth, Leganger-Krogstad, Heid. Tro, livstolkning og tradisjon. 
Innføring i kontekstuell religionsdidaktikk. Universitetsforlaget, 2001, 40-72. (32s) 

Angel, Sivert, «Ordet og prekenen.» Gudstjeneste på ny, redigert av Geir Hellemo, 50-69.Oslo: 
Universitetsforlaget, 2014. (19s) 
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Austnaberg, Hans. «Tre preiker for ungdom: Analyse basert på innspel frå Ungdommens 
Kirkemøte.» Tidsskrift for Praktisk Teologi 31, no. 1 (2014): 27-39. (12 s) 

Brækken, Gaute, Torp, Elisabeth: «Sårbarhetsanalyse. En gjennomgang av trosopplæringens 
faser med utgangspunkt i sårbarhet.» I Trygge rom. Trosopplæring i møte med sårbare 
og overgrepsutsatte barn og unge,» redigert av Leif Gunnar Engedal, B. Lennart Persson 
og Elisabeth Torp, 223-241. Oslo: Verbum, 2013. (18s)    

Dahl, Espen, «Gudstjeneste, hverdag og mottagelighet,» Gudstjeneste på ny, redigert av Geir 
Hellemo, 195-207.Oslo: Universitetsforlaget, 2014. (12s) 

Florence, Anna Carter. Preaching as Testimony. Louisville: Westminster John Knox Press, 
2007, 131-170. (39s) 

Graff, Ola. Av det raudaste gull: Tradisjonsmusikk i nord. Stamsund: Orkana, 2005, 215-218. 
(4s) 

Guðmarsdóttir, Sigríður. «Water as Sacrament. Gender and Liturgical Eco-Justice.» Dialog:  A 
Journal of Theology, 53 2 (2014): 110-117. (8s) 

Gunnes, Gyrid, «Liturgi i lys av korset.» I Praktisk kirkelig teologi- nedenfra. Praktisk kirkelig 
årbok, redigert av Stig Lægdene, 57-68. Hasvik. Brøytebil forlag, 2008. (11s) 

Gylver, Sunniva. «Dåpssamtaler i en flerreligiøs kontekst.» I Dialog-teologi på norsk, redigert 
av Beate Fagerli m.fl. 136-150. Oslo: Verbum, 2016. (14 s) 

Holter, Stig Wernø, Hamnes, David Scott og Inger Vederhus. Nytt norsk salmeleksikon I-II. 
Trondheim: Akademika, 2011-2012. (Utvalg på 20 s) 

Isaksen, Sjur. «Sårbarhet og ivaretakelse: Kasualsamtalen som folkekirkens grunnleggende    
samtalepraksis». Tidsskrift for praktisk teologi: Tilleggshefte til Luthersk kirketidende, 31 
2, (2014): 36-46. (11s) 

Kaarigstad, Janne-Monica A. «Å (mestre) møte med overgrepsutsatte i vår kirkelige              
sammenheng.» I Praktisk kirkelig teologi- nedenfra. Praktisk kirkelig årbok, redigert av 
Stig Lægdene, 129-140. Hasvik: Brøytebil, 2008. (11 s)  

Kaufman, Tone Stangeland mfl. «Flyktningene i forkynnelsen: Homiletiske dilemmaer i et 
stykke norsk prekenpraksis.» Tidsskrift for praktisk teologi, 1 (2018): 16-27. (12s) 

Læstadius, Lars Levi: Postilla Norrtälje 1985. (Utvalg på 10s) 

Sandal, Margunn. «Kunsten å vere kyrkje. Eit kyrkjeleg kulturløft.» I Kirke, kultur og kontekst. 
Praktisk-kirkelig årbok, redigert av Stephen Sirris, 147-156. Hasvik: Brøytebil, 2007.  (9 
s)  

Skjæveland, Tore og Mosdøl, Hallvard Olavson. «Jakta på den raude tråden – og knaggar i                                                   
preika.» Tidsskrift for praktisk teologi 2 (2013): 32-40. (8 s)   

Stifoss-Hansen, Hans. «Ritualenes psykologiske og helbredende funksjon" I Møtet med den 
andre, redigert av Marit   Bunkholt, 45-58. Oslo: Det praktisk teologiske seminar, 2007.  
(12 s)  

Strauman, Ragnhild (2019): «Det e’ vårres lyda, vårres språk»- den samiske salmesangen 
som ressurs. I Salmer og sanger i trosopplæringen, redigert av Ragnhild Strauman og 
Bernd Krupka Oslo: Iko-forlag, 2019. (Prismet bok i trykk) (12 s) 
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Veiteberg, Kari. Kunsten å framføre gudstenester: Dåp i den norske kyrkja. Oslo: Universitetet 
i Oslo. 2006, 19-53 (34 s) 

Thomassen, Merete. «Den liturgiske bønnen: Dogmatikk, poesi og erfaring.» Gudstjeneste på 
ny, redigert av Geir Hellemo, 32-49.Oslo: Universitetsforlaget, 2014. (17s) 

                                                          

Nettressurser: 

Fylling, Hilde (red.). Hellige ord i vanlige liv. Praktisk teologisk årbok, redigert av Hilde Fylling. 
Hasvik: Brøytebil, 2015, 11-27. (17s) Tilgjengelig på: 
https://uit.no/Content/573993/cache=20182704094405/KUN15%20arbok%20%2010%
20TRYKK.pdf (100s) 

Lægdene, Stig (red.). Prekener fra Nord-Norge, Hasvik: Brøytebil, 2010. (Utvalg på 10s) 
Tilgjengelig på: https://uit.no/Content/310090/%C3%85rboka%202010%20i%20Pdf-
fil.pdf 

Leer-Salvesen, B. «Levende håp: en praktisk-teologisk analyse av 51 presters forkynnelse ved 
gravferd,» Kristiansand: Universitetet i Agder, 2011, 309-329 (21 s). Tilgjengelig på 
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/139699)  

Til sammen 719s 

https://uit.no/Content/573993/cache=20182704094405/KUN15%20arbok%20%2010%20TRYKK.pdf
https://uit.no/Content/573993/cache=20182704094405/KUN15%20arbok%20%2010%20TRYKK.pdf
https://uit.no/Content/310090/%C3%85rboka%202010%20i%20Pdf-fil.pdf
https://uit.no/Content/310090/%C3%85rboka%202010%20i%20Pdf-fil.pdf
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/139699
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Stiftspraksis, profesjonsutøvelse og kirkerett 
Diocesan Internship, Professionalism and Canon Law in the Church of 
Norway 

Innhold 
For studenter som er medlemmer i Den norske kirke 
innebærer stiftspraksis lønnet tjeneste i en menighet i 
Den norske kirke. For å kunne gjennomføre 
stiftspraksis, er det nødvendig med en utdypet 
kunnskap i kirkerett.  

Stiftspraksis er et samarbeidstiltak mellom 
biskopene/bispedømmene og de teologiske 
lærestedene. Praksisperioden varer i 5 uker og er en 
selvstendig prestetjeneste i det bispedømmet 
studentene er tilknyttet gjennom ordningen «Veien til 
vigslet tjeneste» (VTVT). Gjennom praksisperioden 
skal studentene få et mest mulig realistisk bilde av 
hvordan det er å arbeide som prest i Den norske kirke. 
Praksis er veiledet.  
For studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske 
kirke tilrettelegges tilsvarende veiledet praksis. Denne 
vil normalt finne sted i det kirkesamfunnet studenten 
er medlem i.  

Kirkerett gir grunnleggende innføring i forståelsen av 
kirkens organisasjonsform, oppbygning og strukturer, 
og de juridiske konsekvenser av disse. Studiet gir 
kunnskap om Den norske kirke som trossamfunn, 
prestetjenestens ansvar og oppgaver, 
tjenesteordninger, taushetsplikt og rådsstrukturen i 
Den norske kirke.  

Hovedtemaer: 

• Stiftspraksis 
• Kirkerett 
• Yrkesetikk 
• Mediehåndtering 
• Profesjonsutøvelse 
• Forebygging av utbrenthet 
• Personlig spiritualitet 

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

Kunnskaper: 

Studenten 

• har inngående kunnskap om pastoralteologi og ledelse  

Emnekode: PTUKUN4012 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Nei 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Høyere grad 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 

Deltid: 2. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Tromsø 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Ja 

Praksisomfang: 177 timer/ 5 uker x 
35,5 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
6 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
57 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav:  
PTUKUN4010 «Pastoralteologi, 
ledelse og diakoni.»  
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• har særskilt kunnskap om de rettsregler og bestemmelser som gjelder for 
prestetjenesten og rådsstrukturen i Den norske kirke 

• har inngående kunnskap om rettsreglene om forvaltningsmessig og kallsmessig 
taushetsplikt for prester  

• har bred innsikt i håndtering av maktmisbruk og seksuelle overgrep i kirkelig 
sammenheng 
 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan analysere ulike situasjoner i praktisk arbeid som prest, med utgangspunkt i 
pastoralteologi og profesjonsetiske teorier 

• kan utforme praktisk virksomhet som prest med personlig og teologisk integritet 
• kan pastoralteologisk og ledelsesteoretisk begrunne og utforme eget ståsted i 

samarbeid og samhandling med frivillige, ansatte og tillitsvalgte 
• kan anvende kirkelig systemforståelse og kirkerettslige kunnskaper på et bredt kirkelig 

felt for å bidra til tverrfaglig samarbeid og problemløsning når uenighet og konflikter 
oppstår 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan reflektere rundt egen identitet og rolle, tro og pastorale praksis i relasjon til 
teologiske og kirkelige utfordringer i ulike kontekster 

• har avansert innsikt i yrkesetiske problemstillinger knyttet til prestetjenesten 
• kan benytte teoretisk faglig innsikt til å selvstendig begrunne sin rolleforståelse som 

prest  
 

Arbeids- og undervisningsformer 
• Selvstendig prestetjeneste i stiftspraksis 
• Veiledning av ekstern veileder 
• Forelesninger 
• Seminar 
• Selvstudium 

Obligatoriske aktiviteter 
• Obligatorisk frammøte undervisning (minimum 80 %) 
• Obligatorisk frammøte i praksisstudier (minimum 90%) 
• Casestudie samt respondere på andres case (800 ord +/-10%) 
• Refleksjonsnotat fra praksisperioden (1000 ord +/-10%)  

 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Praksis 5 uker / 177 timer Bestått/ikke bestått 
Muntlig eksamen i arbeidskrav og pensum 20 minutter Bestått/ikke bestått 
Muntlig eksamen i kirkerett 30 minutter Bestått/ikke bestått 
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Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Praksis vurderes til bestått/ikke bestått på bakgrunn av evalueringsrapport. 
For å kunne fremstille seg til eksamen forutsettes det at obligatoriske aktiviteter er godkjent og 
praksis er bestått. Muntlig eksamen tar utgangspunkt i arbeidskravene og pensumlitteratur.  

 
Annet 
Emnet kan enten tas ved siden av PTUKUN4011 «Homiletikk, liturgikk og kateketikk», eller 
året etter. 

Pensum 

Bok: 

Bolz-Webber, Nadia. Accidental Saints. Finding God in All the Wrong People. Convergent, 
New York, 2015, 3-104 (101 s) 

Compendium: 

Budden, Chris. Following Jesus in Invaded Space: Doing Theology on Aboriginal Land. 
Eugene: Pickwick Publications, 2009, 133-152. (19s) 

Fuller, Leanna K., «In Defence of Self-Care.» Journal of Pastoral Theology, 28 (2018): 5-21. 
(16 s) 

Engedal, L. G. «Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver.» 
Tidsskrift for sjelesorg, 24 2 (2004): 84-95. (11 s) 

Guðmarsdóttir, Sigríður. «Natur som kilde til liv.» I Moder jord i klimakteriet. Om klimatkrisen, 
hot og hopp, 75-87. Red. Birgitta Nyrinder. Lund: Arcus Förlag, 2011. (13 s) 

Grevbo, Tor Johan S. «Yrkesetikk for prester - noen pastoralteologiske og 
pastoralpsykologiske synspunkter. » I Yrkesetikk for prestar, redigert av Egil Morland, 
39-59. Oslo: Den norske kirkes presteforening, 1997. (21 s.) 

Johannessen, Halvard, «Pastoral spiritualitet i endring.» I: Halvårsskift for praktisk teologi 1-
2010, ss. 3-13. (10s) 

Kaufman, Tone Stangeland. «Verken "24/7" eller "ni til fire",» Tidsskrift for Praktisk teologi 2                   
- 2016. (12 s)   

Kaufman, Tone Stangeland, Felter, Kirsten Donskov og Gaarden, Marianne. «Person og                        
prestetjeneste.» Tidsskrift for praktisk teologi 2 (2016): (11s) 

Leer-Salvesen, Kjartan og Pål Morten Andreassen. «Taushetsplikt, meldeplikt og avvergeplikt 
for sjelesørgere i Den norske kirke.» Tidsskrift for sjelesorg, 3-4 (2017): 166-183. (17 s) 

Lid, Inger Marie, «Challenges from the UN Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities: Access to Theology and Church Practice in the Church of Norway». Journal 
of Disability & Religion, 21 1 (2017): 30-42. (12s)  

Trozzo, Eric J., «The Pastoral Luther as Guide for «Experience-Near» Theology: Reflections 
from Sabah, Malaysia.» Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap, nr. 29 2-3, (2016): 22-38. 
(14 s) 

Tønnessen, Aud Valborg (2014). «Grunnlovens ekklesiologi: en tolkning av den nye § 16 i 
historisk perspektiv.» Tidsskrift for praktisk teologi 31 2, 2014, 3- 11. (9s) 

 

 

http://www.lutherskkirketidende.no/index.cfm?id=282833


  

18 
 

Nettressurser: 
Fisknes, Ole Herman. «Presters taushetsplikt.» Inter Collegas, nr. 1 (2006): 30-33. (4 sider) 

Tilgjengelig på https://www.prest.no/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/Presters-
taushetsplikt-IC-1-2006.pdf.  

Kirkerådet. Bestemmelser vedr. gudstjenester og kirkelige handlinger (fra Gudstjenestebok for 
Den norske kirke). Tilgjengelig på https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-
kirken/lover-og-regler. (13 sider) 

Kirkerådet. Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2015-2019. Oslo: Kirkerådet og KA 
– arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, 2015, s. 11-85, 102-103, 136-161. 
Tilgjengelig på https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/for-
medarbeidere/handboker---veiledninger/haandbok_2015_webutgave.pdf. (103 sider) 

Kirkerådet. Strategiplan for kjønn og likestilling i Den norske kirke 2009-2014. (17s). 
Tilgjengelig på https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/planer-visjonsdokument-og-strategier/plan_likestilling_2015_bm_web.pdf  

Kirkerådet. Ordning for Vigsel 2017, 1-17.  (17s) Tilgjengelig på  https://kirken.no/nb-
NO/bryllup/vigselsliturgien/ 

Kirkerådet. Ordning for Vigsel 2014. (18s) Tilgjengelig på https://kirken.no/nb-
NO/bryllup/vigselsliturgien/ 

Kirkerådet. Ordning for gravferd 2014. (22s) Tilgjengelig på 
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-troen/gudstjeneste---
liturgi/liturgi_gravferd_03_bokmaal.pdf 

Lov om Den norske kirke (kirkeloven), Lovdata. (11 sider) Tilgjengelig på 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-31?q=kirkeloven 

Presteforeningen. Yrkesetiske retningslinjer.  (5 sider) Tilgjengelig på 
https://www.prest.no/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/Profesjonsetikk-for-prester-
vedtatt-mars-2017-just-mai-2017-1.pdf  

Presteforeningen. Presten og mediene. Presteforeningen 2017 (3 sider) Tilgjengelig på 
https://www.prest.no/wp-content/uploads/sites/3/2017/03/Presten-og-mediene-mars-
2017.pdf 

Tjenesteordning for menighetsprester, Lovdata (3 sider) Tilgjengelig på 
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-04-11-1814?q=menighetsprest 

 

(Til sammen 495 sider) 

 

 

 

https://www.prest.no/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/Presters-taushetsplikt-IC-1-2006.pdf
https://www.prest.no/wp-content/uploads/sites/2/2014/03/Presters-taushetsplikt-IC-1-2006.pdf
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler.
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/lover-og-regler.
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/for-medarbeidere/handboker---veiledninger/haandbok_2015_webutgave.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/for-medarbeidere/handboker---veiledninger/haandbok_2015_webutgave.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/planer-visjonsdokument-og-strategier/plan_likestilling_2015_bm_web.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/planer-visjonsdokument-og-strategier/plan_likestilling_2015_bm_web.pdf
https://kirken.no/nb-NO/bryllup/vigselsliturgien/
https://kirken.no/nb-NO/bryllup/vigselsliturgien/
https://kirken.no/nb-NO/bryllup/vigselsliturgien/
https://kirken.no/nb-NO/bryllup/vigselsliturgien/
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