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Sjelesorg i møte med livsutfordringer. Bachelor
Pastoral care and challenges in life
Innhold

Emnekode: BASJE1020-1

Emnet gir en helhetsforståelse av sjelesorgens plass
og innhold i møte med ulike livsutfordringer og
relaterte eksistensielle tema. Gjennom undervisning,
erfaringsdeling, øvelser og egenarbeid vil det
fokuseres på sjelesørgeriske problemstillinger i møte
med sorg og krise, psykisk smerte og slitenhet.
Videre vil det fokuseres på spørsmål omkring
konflikter i menigheter og organisasjoner, samt på
sjelesørgerens møte med mennesker som står i
konflikt. Eksistensielle tema som mening, skam,
skyld, tilgivelse og forsoning vil bli vektlagt gjennom
hele kurset.

Antall studiepoeng:15

Det legges vekt på arbeid med samtaleferdigheter og
relasjons-kompetanse, samt på tilrettelegging for
studentenes personlige bearbeiding av tro og liv.

Undervisningstermin: Vår

Undervisningen vil i hovedsak være felles for
bachelor og masterstudenter, mens arbeidskrav,
vurderingsordning og pensum er differensiert etter
nivå.

Praksisomfang: x timer/uker

Hovedtemaer:

Omfang studentstyrt arbeid:
350timer















Sorgteorier
Ulike tapserfaringer
Brå død og krise
Nettverkets betydning for den sørgende
Tap og sorg i trosperspektiv
Ritualenes betydning for sorg
Grunnleggende konfliktforståelse
Konflikter i kirker og organisasjoner
Makt og krenkelser
Tilgivelse og forsoning
Slitenhet
Psykisk smerte
Eksistensielle temaer

Tilbys som enkeltemne: Ja
Emnestatus:
Studienivå: Lavere grad
Plassering i studieløpet
Heltid: Ikke aktuelt
Deltid: Ikke aktuelt
Undervisningsspråk: Norsk
Undervisningssted: Velg et
element.

Obligatorisk undervisning: Ja
Praksisstudier: Nei

Undervisningsomfang:
40 timer
Omfang annet lærerstyrt arbeid:
15 timer

Totalt antall studentarbeidstimer:
405 timer
Progresjonskrav:
Ingen

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

2

Kunnskaper:
Studenten







har grunnleggende kunnskap om sorg og sorgteorier
har innsikt i ulike måter å sørge på hos barn, ungdom, menn og kvinner og hvordan
eksistensielle dimensjoner kan komme til uttrykk i sorg
har innsikt i eksistensielle fenomener som ensomhet, tilgivelse og forsoning
har kunnskap om reaksjoner etter brå død
har grunnleggende kunnskap om konfliktforståelse og årsaker til konflikter
har innsikt i maktforståelser og maktbruk

Ferdigheter:
Studenten





kan lytte aktivt til og samtale med mennesker som bærer på ulike tap – i lys av deres
faglige kunnskap om sorg
kan lytte til menneskers eksistensielle behov og spørsmål omkring tro og mening i
møte med tap og andre livsutfordringer
kan lytte aktivt 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:
Studenten




kan reflektere over praktiske sjelesørgeriske eksempler ved hjelp av teori
har holdninger og praksis som ivaretar etiske anliggender i møte med konfidenter
har forståelse for menneskers ulike måter å mestre sorg, krise og konflikt på

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 undervisning og grupper
Levere en bokrapport på ca. 2 sider. Bokrapporten skal legges fram for de andre
deltakerne i grupper
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Vurderingsordning
Vurderingsform
Hjemmeeksamen

Varighet
1 semester

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen
Eksamen er en gitt oppgave og har et omfang på 4000 ord +/- 10 %

Annet
Studenter kan ved å gjennomføre dette emnet og emnet «Sjelesorg i møte med
livsutfordringer» gå å videre til siste året av årsstudiet i kristen sjelesorg.

Pensumliste
Se Canvas BASJE 1020, og «Pensumliste» i menyfeltet til venstre.
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