
Troslære, menneskesyn og verdivalg (samlings- og nettbasert 

emne) 

Dogmatics and ethics (campus and online course) 

 

 

Innhold 

Emnet gir en innføring i den kristne tros læremessige 

innhold. Det fokuserer både på den bibelske 

begrunnelse, viktige historiske debatter om 

læreinnholdet, og dets aktuelle innhold og betydning. 

Både den lutherske og den økumeniske konteksten 

blir vektlagt. Videre drøfter emnet ulike aspekter ved 

menneskesynet og dets betydning for vurderingen av 

aktuelle etiske spørsmål. 

 

Hovedtemaer: 

• Sentrale elementer i den kristne tro 

• Sentrale og aktuelle etiske problemstillinger 

• Historiske og aktuelle debatter om hvordan 

troslærens og etikkens synspunkter skal 

vurderes og begrunnes 

• Formidling av dogmatiske og etiske 

problemstillinger i ulike sammenhenger 

 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende 

læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har bred kunnskap om den kristne tro, dens bibelske begrunnelse, historiske 

utforming og aktuelle betydning 

• har bred bred kunnskap om det kristne menneskesyn, dets begrunnelse og dets 

konsekvenser for aktuelle verdivalg 

• kjenner aktuell forskning om sentrale problemstillinger innen kristen tro og etikk 

• kan oppdatere sin kunnskap om kristen tro og etikk 

 

 

Emnekode: BATEOL1045 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Nettbasert 

Undervisningstermin: Vår 

Obligatorisk undervisning: Ja 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: 0 timer/uker 

Undervisningsomfang: 

30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 

10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 

230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 

270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 



 

Ferdigheter: 

Studenten 

• kan anvende faglig kunnskap om kristen tro, det kristne menneskesyn og dets 

konsekvenser i en faglig, kirkelig og samfunnsmessig sammenheng 

• kan reflektere over egen holdning til og bruk av kunnskap om kristen tro og etikk 

• kan finne og anvende fagstoff om kristen tro og etikk til bruk på ulike nivåer og i ulike 

sammenhenger 

 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til forståelse av kristen tro og 

etikk både i faglige og kirkelige sammenhenger 

• kan formidle fagstoff om kristen tro og etikk på en slik måte at der er relevant i forhold 

til prekenarbeid, kirkelig undervisning og sjelesorg, og kirkelig ledelse 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Nettleksjoner  

• Forelesninger på digital plattform og på campus  

• Studentaktivitet på læringsplattformen i emnet  

• Innleveringer  

 

Obligatoriske aktiviteter 

• To dagers samling med undervisning på campus (80% tilstedeværelse)  

• Et essay på 1500 ord (+/- 10 %)  over et dogmatisk tema 

• Et essay på 1500 ord (+/- 10 %) over et tema fra etikken 

Ett av essayene skal være utformet som en bibeltime eller foredrag 

• Litteraturrapporter og kunnskapstester  

• Deltakelse på tverrfaglig profesjonsdag eller utarbeidelse av et skriftlig notat over 

oppgitt tema, relatert til profesjonsdagen  

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 
Hjemmeeksamen, 2500 ord (+- 10%) 3 dager A-F 

 

Annet 

Emnet Innføring i Bibelen bør være gjennomført før studenten tar dette emnet. 

 



Pensum 
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