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1. Presentasjon av studiet 
 

Masterstudiet i diakoni er et fellesgradsprogram som tilbys i samarbeid mellom VID vitenskapelige 

høgskole og MF vitenskapelig høyskole. Programmet fører fram til fellesgraden Master i diakoni (jfr. 

Forskrift fra 1.februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og 

Fagskoleutdanning, Kap 4 ). Dette innebærer at de to institusjonene sammen eier og har et helhetlig 

ansvar for studieprogrammet. Institusjonene har utarbeidet en avtale vedrørende fellesgraden, og 

har i fellesskap forpliktet seg på å tilby masterstudium i diakoni innenfor rammene av avtalen. Begge 

institusjoner har akkreditering på masternivå på 120 studiepoeng. 

 

Både VID vitenskapelige høgskole (VID) og MF vitenskapelig høyskole (MF) har en lang historie 

innenfor høyere utdanning. Diakonhjemmet Høgskole fusjonerte 1. januar 2016 med Haraldsplass 

diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen til VID vitenskapelige høgskole. Fra 

1.januar 2018 er også Høyskolen Diakonova fusjonert inn i VID. Det norske Diakonhjem ble 

opprettet i 1890. Utdanningen av diakoner til stillinger i kirke og samfunn har derfor stått sentralt i 

VIDs historie. MF vitenskapelig høyskole ble opprettet i 1907 og har en lang tradisjon med 

utdanning innenfor teologi. Fra 2005 har også MF utdannet diakoner, fram til 2014 i samarbeid med 

Høyskolen Diakonova. Begge institusjonene har de siste årene åpnet for en større økumenisk 

bredde, og mottar studenter fra ulike tros- og livssynsgrupper.  

 

Masterprogrammet i diakoni er et profesjonsorientert studium som gir innsikt i og ferdigheter knyttet 

til utøvelsen av kirkens diakonale oppdrag i menighet, institusjon og samfunn. Masterstudiet i 

diakoni legger i tråd med nyere diakoniforskning vekt på diakonivitenskapens selvstendige status og 

tverrfaglige karakter. Diakonifaget vektlegger at helse- og sosialfaglige, pedagogiske og teologiske 

perspektiver sammen og hver for seg settes i dialog med diakonal praksis.  

 

Sammenhengen mellom diakoni og sykepleie/sosialt arbeid har historisk vært tett. Disse fagene kan 

sies å ha sine røtter i diakonien. I dag er imidlertid det diakonale arbeidet ofte sterkt preget av å 

være organisert innenfor kirkelige sammenhenger, med den følge at det langt på vei utgjør et 

alternativ eller særegent supplement til en mer allmenn helse- og sosialtjeneste. Faglig sett blir da 

deler av diakonien en fordypning i omsorgsfagenes verdigrunnlag, menneskesyn og 

etiske/ideologiske begrunnelse. Denne utvidelsen av handlingsarena og perspektiv finnes også 

uttrykt i Den norske kirkes Plan for diakoni som fokuserer på fire hovedområder for diakonien: 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. I tillegg 

kommer at diakoner vanligvis innehar lederoppgaver som hovedansvarlig for å organisere og 

gjennomføre diakonal virksomhet. Dette krever oversikt og fordypning på nye fagområder. 

Studentene må gjennom studiet samtidig få videreutviklet de ferdighetene de har fra sine 

pedagogiske og helse-/sosialfaglige utdanninger, og få satt disse inn i en diakonifaglig ramme. 

Praksisstudier i menigheter og diakonale institusjoner/organisasjoner nasjonalt og/eller 

internasjonalt utgjør derfor et sentralt element i studieprogrammet. Studiet inviterer dessuten til en 

prosess der studentene kan integrere tro og erfaring med sikte på fremtidig tjeneste. 

 

Mastergraden i diakoni kvalifiserer for en rekke stillinger i kirke- og samfunnsliv: diakon i Den norske 

kirke og andre kirkesamfunn, ulike stillingstyper innenfor bistandsarbeid, misjon, og 
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organisasjonsliv, både i Norge og internasjonalt; ulike fag- og lederstillinger innenfor offentlig og 

frivillig sektor. Studiet kvalifiserer dessuten for videre studier på PhD-nivå. 

 

Da VID og MF har ulike maler for sine emnebeskrivelser, vil emnene som MF har hovedansvar for 

være beskrevet i forhold til MFs emneplanmal og merkes med koder som har forkortelsen DIA eller 

TEOL. Emnene som VID har ansvar for vil være beskrevet ut fra emnemalen på VID, og har koder 

med forkortelsen MADIA. 

2. Målgruppe og opptakskrav 
 

Målgrupper: 

- de som vil kvalifisere seg for diakonstilling i Den norske kirke eller i andre kirkesamfunn 

- de som har sitt arbeid innenfor ulike diakonale institusjoner eller organisasjoner  

- de som har sitt arbeid i den offentlige helse- og sosialomsorg  

- de som allerede har en diakonutdanning, men som ønsker å fordype seg i diakonifaget  

- de som vil ta enkeltemner som del av andre eksterne eller interne masterprogrammer 

- de som ønsker å gå videre med en Phd-grad innenfor diakonifaget 

 

Opptakskrav: 

Opptak kan gis på bakgrunn av en bachelorgrad eller tilsvarende innenfor et helse-, sosialfaglig, 

pedagogisk eller praktisk-kirkelig fagområde. Disse utdanningsløpene vil sammen med Master i 

diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den norske kirke. 

Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for opptak 

til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 studiepoeng innenfor 

teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.  

For søkere til «utdanninger hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk 

undervisning eller praksisstudier", er det krav om at det legges fram politiattest som nevnt i 

politiregisterloven § 39 første ledd. Søkere som tas opp til studiet, må derfor legge fram politiattest. 

 

Det kan søkes opptak til enkeltemner. 

 

Søknad: 

Søknad via søknadsweb. (se institusjonens hjemmesider.) 

Søknadsfrist: 15.april  

Godskriving og godkjenning / innpasning av annen utdanning:                                        

Studenter med Årsenhet i diakoni fullført senest våren 2008, eller tilsvarende utdanning, kan etter 

søknad få innpasset utdanningen med 30 studiepoeng. Det forutsettes at studentene består en 

innpasningsprøve. Også annen relevant utdanning på masternivå kan innpasses etter søknad.  

Kirkelig Utdanningssenter Nord (KUN) er siden 1.9.2018 blitt en del av VID. Det er mulig å ta to 

emner i Tromsø som kan innpasses i mastergraden i diakoni: MADIA 4012 Gudstjenesteliv, 

diakonal ledelse i kirke og samfunn og internasjonal diakoni og MADIA 4013 Diakoni, sjelesorg og 
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praksis, hvert på 15 studiepoeng. De to emnene innpasses med 30sp i mastergraden i diakoni, og 

erstatter MADIA 466 Diakonalt arbeid og DIA5220 Sjelesorg. 

Faglig organisering 

Mastergraden i diakoni har et omfang på 120 studiepoeng (sp), inkludert 6 emner på 15 sp og et 

selvstendig arbeid på 30 sp (masteroppgaven). 

 

Studiet kan tas på heltid over 2 år eller på deltid over 4 år. Undervisningen i hvert emne er lagt til tre 

uker pr semester. I tillegg til dette kommer to praksisperioder.  

 

Studenter som følger heltidsløpet (30 sp pr semester), blir registrert som heltidsstudenter ved MF og 

skal betale studieavgift der. Studenter som følger deltidsløpet (15 sp pr semester), blir registrert som 

deltidsstudenter ved VID og skal betale studieavgift der. Det er mulig å melde overgang fra heltid til 

deltid/fra deltid til heltid underveis i studiet dersom dette lar seg gjøre i forhold til den enkeltes 

utdanningsplan. Studentene er selv ansvarlige for å melde fra om dette til VID (registrerte 

deltidsstudenter) eller MF (registrerte heltidsstudenter) innen utløpet av fristen for registrering i 

Studentweb i det aktuelle semesteret. 

En deltidsstudent kan gjennomføre studiene de to første semestrene på VIDs campus i Tromsø, 

Kirkelig Utdanningssenter i Nord (KUN). Deretter kan man følge kursene ved VID/MF i Oslo. Det 

fylles da ut en egen utdanningsplan ved VID campus Oslo i samarbeid med Kirkelig 

utdanningssenter i nord. 

 

Studieløpet er lagt opp slik at studentene tar noen emner ved VID og andre emner ved MF.  

3. Læringsutbytte 
 

En kandidat med fullført mastergrad i diakoni skal ha det totale læringsutbytte definert i kunnskap, 

ferdigheter og generell kompetanse (jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. 

Kunnskapsdepartementet 15.desember 2011). 

KUNNSKAPER 

Kandidaten  

 har avansert kunnskap om hvordan diakonifaglige perspektiver sammen og hver for seg kan 
bidra til å kaste lys over diakonal praksis innenfor ulike velferdssystemer, nasjonalt og 
globalt. 

 har inngående kunnskap om teorier, verktøy og metoder innenfor diakonifaget som er 

relevante for utøvelsen av diakoni.  

 kan oppdatere sin diakonifaglige kompetanse, og anvende ervervet kunnskap på nye 

områder.  

 kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kunnskap om diakonifagets 

historie, tradisjoner, og den samfunnsmessige konteksten den diakonale praksisen står i. 

FERDIGHETER 

Kandidaten 
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 kan analysere eksisterende teorier, metoder og praksiser innenfor diakonifaget, og arbeide 

selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. 

 kan bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte 

 kan legge til rette for myndiggjøring (empowerment) i møte med mennesker i utsatte og 

sårbare livssituasjoner, strukturelt og individuelt.  

 kan være en samhandlende og strategisk leder av diakonalt arbeid.  

 kan reflektere over egen faglige utøvelse og over forholdet mellom egen identitet, fag og tro, 

og bearbeide dette i samspill med andre.  

 kan samhandle med offentlige og frivillige samarbeidspartnere, lokalt og globalt, med sikte 

på å fremme rettferdighet, verne om skaperverket og bygge inkluderende fellesskap. 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten 

 kan utøve kritisk refleksjon og etisk dømmekraft i sin profesjonelle praksis 

 har tilegnet seg holdninger som reflekterer internasjonal og økumenisk bevissthet, et 

tverrfaglig og samfunnsmessig perspektiv, et deltakerperspektiv, samt et kjønnsperspektiv 

relatert til det diakonale oppdrag 

 kan planlegge og gjennomføre sammensatte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til 

utøvelsen av diakoni, alene og som deltaker i gruppe.  

 kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under 

veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer  

 kan vurdere og bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte databaser 

på avansert nivå 

 kan arbeide selvstendig med vitenskapelige tekster og behersker disiplinens regler for god 

henvisningsskikk og kildekritikk 

 kan formidle diakonale verdier og holdninger, i faglig og populær form, muntlig og skriftlig.  

 kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor det 

diakonifaglige området, både med spesialister og med allmennheten.  

 kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser knyttet til kirkens diakonale praksis i møte 

med mennesker i utsatte livssituasjoner 

4. Arbeids- og undervisningsformer 
 

Undervisnings- og arbeidsformene skal bidra til at studentene skal ha en aktiv læringssituasjon. De 

skal stimulere studenten til aktivt å søke kunnskap og utvikle en kritisk reflekterende holdning. Det 

vil derfor bli benyttet ulike undervisnings- og læringsformer i studiet med vekt på å knytte sammen 

teoretisk undervisning og praksisfeltet der diakoni utøves. Undervisnings- og læringsformene vil 

være tilpasset studentens studiesituasjon og det enkelte emnets egenart og målsetting. I tillegg til 

forelesninger vil det innenfor de ulike emnene bli avholdt seminarer som tar for seg bestemte 

temaer. Det vil bli lagt vekt på en studentaktiv undervisningssituasjon der oppøving av evnen til 

selvstendig tenkning og kritisk analytisk refleksjon vil stå sentralt. Det vil også legges vekt på å 

involvere studenter i pågående forskningsprosjekter knyttet til studieprogrammets fagområder.  

 

Undervisningen er samlingsbasert med 6 uker pr semester på heltid og 3 uker pr semester på deltid. 

I periodene mellom samlingene vil det være nettstøttet undervisning og oppgaver. Det vil vektlegges 

å tilrettelegge for et fleksibelt studium, samtidig som det gir mulighet for studentaktivitet på tvers av 

geografisk avstand og tid.  
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Det gis ulike former for tilbakemelding underveis i studiet. Hvilke former for tilbakemelding som vil bli 

benyttet går fram av de ulike emnebeskrivelsene. For å kunne fremstille seg til eksamen i det 

enkelte emnet forutsettes gjennomføring av arbeidskrav og deltakelse. Nærværsplikten på 75% er 

knyttet til alle emner (i praksisperiodene er det 100%, 30t pr uke), da dette programmet er en 

profesjonsutdanning. 

5. Internasjonalisering 

Diakoniprogrammet har lang tradisjon for internasjonalt samarbeid, og VID tilbyr også en 

internasjonal mastergrad i Community Development and Social Innovation med hovedsakelig 

internasjonale studenter. Felles undervisningsopplegg mellom norske og internasjonale studenter, i 

tillegg til erfaringene fra ulike nettverk og prosjektsamarbeid, bidrar til å gi studentene oppdatert 

kunnskap innenfor fagfeltet i et internasjonalt perspektiv.  

Studiet legger vekt på betydningen av den globaliseringen og internasjonaliseringen som samfunnet 

bærer preg av, og søker å integrere et flerkulturelt perspektiv i møte med de ulike temaene studiet 

tar opp.  

Programmet legger opp til at studentene kan ta deler av studiet i utlandet, enten knyttet til 

undervisning i emner som kan innpasses i studieprogrammet eller gjennom arbeid med 

masteroppgaven. I praksisstudiene gis det også mulighet for å utenlandsopphold. Vi anbefaler at 

man drar på utenlandsopphold i løpet 3. semester, og kan anbefale ett av følgende studiesteder 

som vi har samarbeidsavtaler med, for eksempel:  

- Lutheran Theological Seminary, Hong Kong  

- Diaconia University of Applied Sciences, Finland 

- Universität Heidelberg, Tyskland 

6. Praksisstudier 
 

Praksisundervisningen er en sentral del av det samlede undervisningstilbudet på 

mastergradsstudiet i diakoni ved VID/MF. 

Det legges til rette for to praksisperioder på henholdsvis 3 og 4 uker. 

3 ukers menighetspraksis 

Denne praksisperioden er knyttet til emnet MADIA 466 Diakonalt arbeid. Alle studentene skal 

gjennomføre praksisstudier i menighet med ansatt diakon – primært innenfor Den norske kirke. 

Diakonen er veileder for studenten gjennom perioden. Undervisningen skal gi studentene et innblikk 

i en diakons og menighets forståelse av diakoni og hva som gjøres av diakonalt arbeid i 

menigheten. Det sentrale for studenten er observasjon, samtale, refleksjon og veiledning, og i den 

grad det er mulig skal studenten også delta med praktisk handling. 

4 ukers fordypningspraksis 

Denne praksisperioden er knyttet til emnet DIA5220 Sjelesorg og fordypningspraksis. 

Praksisundervisningen skal være i en diakonal kontekst nasjonalt eller internasjonalt. Veileder må 

ikke være diakon, men kan ha en annen kirkefaglig/teologisk bakgrunn. Studenten vil bli utfordret 
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gjennom observasjon, samtale, refleksjon og veiledning, men også gjennom praktisk handling; 

selvstendige oppgaver og støtte- /assistent-funksjoner. 

Etter hver av praksisperiodene skal studenten skrive et refleksjonsnotat og delta med framlegg på et 

praksisseminar. 

Det foreligger egne retningslinjer for praksisperiodene. 

      7. Vurderingsformer 
 

Emnene har ulike vurderingsformer, tilpasset emnenes egenart og målsetting. Vurderingen gis med 

bokstavkarakterer fra A til F, eller med bestått/ikke bestått. For eksamener avlagt ved VID gjelder 

VIDs regelverk, og for eksamener ved MF gjelder MFs regelverk. 

De fleste emnene har studiekrav/arbeidskrav som må være godkjent for å få gå opp til eksamen i 

emnet.  

Evaluering av studieprogrammet 

Studieprogrammet evalueres forløpende i henhold til institusjonenes respektive kvalitetssystemer. 

 

8. Studiets oppbygning 
 

Innhold og progresjon 

MF og VID har sammen et overordnet ansvar for hele masterprogrammet, men gjennomføringen er 
fordelt mellom institusjonene. 

Følgende emner er obligatoriske: 

Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori og metode (15 stp) – gjennomføres ved VID 

Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver (15 stp) – gjennomføres på MF 

Diakonalt arbeid (15sp) – gjennomføres ved VID 

Sjelesorg m/fordypningspraksis (15 stp) – gjennomføres på MF 

Ledelse, etikk og samfunnsansvar (15 stp) – gjennomføres på MF 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis (5 stp) – gjennomføres ved VID 

Masteroppgave (30 stp) – veiledning og innlevering er fordelt halvparten på hver institusjon 

I tillegg skal det velges et valgemne på 10 studiepoeng med relevans for diakoni som gjennomføres 
ved VID.  

Deltidsstudenter og heltidsstudenter går sammen. Heltidsstudenter tar i utgangspunktet 30 
studiepoeng pr semester, mens deltidsstudenter tar 15 studiepoeng i semesteret.  
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Heltidsløpet 

4.sem. 

MADIA 599 Masteroppgave 1 og 2 
AVH5070Masteroppgave 

(30 stp) 
 

3.sem. 

 
DIA5230 

Ledelse, etikk og samfunnsansvar 
(15 studiepoeng) 

 
 

 
Valgemne og LVRPP 
(10 + 5 studiepoeng) 

2.sem. 

 
DIA5210 

Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver 
(15 studiepoeng) 

 

 

 
DIA5220 
Sjelesorg 

og fordypningspraksis 
(15 studiepoeng) 

 

1.sem. 

 
MADIA 456 

Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori og metode 
(15 studiepoeng) 

 

 
MADIA 466 

Diakonalt arbeid 
 (15 studiepoeng) 
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Deltidsløpet 

8.sem. 
 

 

 

MADIA 599                                            
AVH5070 
Masteroppgave 
(30 stp) 

7.sem. 
 

 

Valgemne og LVRPP 
(10 + 5 studiepoeng) 

6.sem. 
 

 

MADIA 599                              
AVH5070 
Masteroppgavearbeid 

5.sem. 

 

DIA5230 
Ledelse, etikk og samfunnsansvar 
(15 studiepoeng) 

4.sem. 
 

 

DIA5220 
Sjelesorg 
og fordypningspraksis  
(15 studiepoeng) 

3.sem. 
 

 

MADIA 466 
Diakonalt arbeid 
 (15 studiepoeng) 

2.sem. 
 

 

DIA5210 
Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver 
(15 studiepoeng) 

1.sem.  

 

MADIA 456                                      
Diakonivitenskap I: Vitenskapsteori og metode                                         
(15 studiepoeng) 

 

 

9. Nøkkelinformasjon om studiet  

Navn på studieprogrammet: 
Master i diakoni 
 

Engelsk navn på studieprogrammet: 
Master of Diakonia 

ISCED-kode: 

Studieprogramkode:  
 

Kvalifikasjonsnivå:  
2. syklus (mastergrad) 

Antall studiepoeng: 
120   

Grad etter avsluttet studium: 
Mastergrad 

Undervisningsspråk: 
Norsk 

Organisering av studiet: 
 Heltid og deltid (50 % studiebelastning) 

Praksisstudier: Ja Praksisomfang: 7 uker (3+4) 

Normert studietid heltid: 
2 år  

Studieåret starter: 
Høst 

Undervisningssted: 
Oslo 
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Normert studietid deltid: 
4 år 

  

Målgruppe og opptakskrav 

Målgrupper: 

- de som vil kvalifisere seg for diakonstilling i Den norske kirke eller i andre kirkesamfunn 

- de som har sitt arbeid innenfor ulike diakonale institusjoner eller organisasjoner  

- de som har sitt arbeid i den offentlige helse- og sosialomsorg  

- de som allerede har en diakonutdanning, men som ønsker å fordype seg i diakonifaget  

- de som vil ta enkeltemner som del av andre eksterne eller interne masterprogrammer 

- de som ønsker å gå videre med en Phd-grad innenfor diakonifaget 

 

Opptakskrav: 

Opptak kan gis på bakgrunn av en bachelorgrad eller tilsvarende innenfor et helse-, 

sosialfaglig, pedagogisk eller praktisk-kirkelig fagområde. Disse utdanningsløpene vil sammen 

med Master i diakoni kunne oppfylle de kravene Kirkerådet stiller for tilsetting som diakon i Den 

norske kirke. 

Søkere med andre bachelorgrader enn de som er nevnt over, kan også anses kvalifisert for 

opptak til studiet dersom de i utdanningen har en fordypningsenhet på minimum 80 

studiepoeng innenfor teologi eller et av de andre fagområdene ovenfor.  

 

Beskrivelse av studieprogrammets innhold og profil 

Masterprogrammet i diakoni er et profesjonsorientert studium som gir innsikt i og ferdigheter 

knyttet til utøvelsen av kirkens diakonale oppdrag i menighet, institusjon og samfunn. 

Masterstudiet i diakoni legger i tråd med nyere diakoniforskning vekt på diakonivitenskapens 

selvstendige status og tverrfaglige karakter. Diakonifaget vektlegger at helse- og sosialfaglige, 

pedagogiske og teologiske perspektiver sammen og hver for seg settes i dialog med diakonal 

praksis.  

 

Sammenhengen mellom diakoni og sykepleie/sosialt arbeid har historisk vært tett. Disse 

fagene kan sies å ha sine røtter i diakonien. I dag er imidlertid det diakonale arbeidet ofte sterkt 

preget av å være organisert innenfor kirkelige sammenhenger, med den følge at det langt på 

vei utgjør et alternativ eller særegent supplement til en mer allmenn helse- og sosialtjeneste. 

Faglig sett blir da deler av diakonien en fordypning i omsorgsfagenes verdigrunnlag, 

menneskesyn og etiske/ideologiske begrunnelse. Denne utvidelsen av handlingsarena og 

perspektiv finnes også uttrykt i Den norske kirkes Plan for diakoni som fokuserer på fire 

hovedområder for diakonien: nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket 

og kamp for rettferdighet. I tillegg kommer at diakoner vanligvis innehar lederoppgaver som 

hovedansvarlig for å organisere og gjennomføre diakonal virksomhet. Dette krever oversikt og 

fordypning på nye fagområder. Studentene må gjennom studiet samtidig få videreutviklet de 

ferdighetene de har fra sine pedagogiske og helse-/sosialfaglige utdanninger, og få satt disse 

inn i en diakonifaglig ramme. Praksisstudier i menigheter og diakonale 

institusjoner/organisasjoner nasjonalt og/eller internasjonalt utgjør derfor et sentralt element i 
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studieprogrammet. Studiet inviterer dessuten til en prosess der studentene kan integrere tro og 

erfaring med sikte på fremtidig tjeneste. 

Læringsutbytte 

En kandidat med fullført mastergrad i diakoni skal ha det totale læringsutbytte definert i 

kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse (jf. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 

livslang læring. Kunnskapsdepartementet 15.desember 2011). 

KUNNSKAPER 

Kandidaten  

 har avansert kunnskap om hvordan diakonifaglige perspektiver sammen og hver for 
seg kan bidra til å kaste lys over diakonal praksis innenfor ulike velferdssystemer, 
nasjonalt og globalt. 

 har inngående kunnskap om teorier, verktøy og metoder innenfor diakonifaget som er 

relevante for utøvelsen av diakoni.  

 kan oppdatere sin diakonifaglige kompetanse, og anvende ervervet kunnskap på nye 

områder.  

 kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i kunnskap om diakonifagets 

historie, tradisjoner, og den samfunnsmessige konteksten den diakonale praksisen står 

i. 

FERDIGHETER 

Kandidaten 

 kan analysere eksisterende teorier, metoder og praksiser innenfor diakonifaget, og 

arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning. 

 kan bruke relevante forskningsmetoder på en selvstendig måte 

 kan legge til rette for myndiggjøring (empowerment) i møte med mennesker i utsatte og 

sårbare livssituasjoner, strukturelt og individuelt.  

 kan være en samhandlende og strategisk leder av diakonalt arbeid.  

 kan reflektere over egen faglige utøvelse og over forholdet mellom egen identitet, fag 

og tro, og bearbeide dette i samspill med andre.  

 kan samhandle med offentlige og frivillige samarbeidspartnere, lokalt og globalt, med 

sikte på å fremme rettferdighet, verne om skaperverket og bygge inkluderende 

fellesskap. 

 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten 

 kan utøve kritisk refleksjon og etisk dømmekraft i sin profesjonelle praksis 

 kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger 

 har tilegnet seg holdninger som reflekterer internasjonal og økumenisk bevissthet, et 

tverrfaglig og samfunnsmessig perspektiv, et deltakerperspektiv, samt et 

kjønnsperspektiv relatert til det diakonale oppdrag 

 kan planlegge og gjennomføre sammensatte arbeidsoppgaver og prosjekter knyttet til 

utøvelsen av diakoni, alene og som deltaker i gruppe.  
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 kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under 

veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer  

 kan formidle diakonale verdier og holdninger, i faglig og populær form, muntlig og 

skriftlig.  

 kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor det 

diakonifaglige området, både med spesialister og med allmennheten.  

 kan reflektere over, og evaluere egen rolle og faglig utøvelse av kirkens diakonale 

praksis. 

 kan reflektere over kirkens rolle som velferdsaktør i et postsekulært, flerkulturelt og 

globalisert samfunn.  

 kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser knyttet til kirkens diakonale praksis i 

møte med mennesker i utsatte livssituasjoner 

 

Arbeids- og yrkesmuligheter etter endt utdanning 

Mastergraden i diakoni kvalifiserer for: 

- Diakonstillinger i Den norske kirke eller i andre kirkesamfunn 

- Stillinger innenfor ulike diakonale institusjoner eller organisasjoner  

- Stillinger i den offentlige helse- og sosialomsorg som tar utgangspunkt i vedkommendes 

bachelorgrad, men som krever kunnskap på høyere grads nivå. 

 

Videre studiemuligheter etter endt utdanning 

Mastergraden kvalifiserer for opptak på Phd-program, jfr. VIDs to program – Diakoni, verdier 

og profesjonell praksis og Teologi og religion eller MFs Phd-program. 
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Emnebeskrivelser 

 

Diakonivitenskap I: 

Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk 

Theory of Science, Research Methods and Research Ethics 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 

Emnekode:  

MADIA 456 

Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 

Antall studiepoeng:  

15 
Undervisningssted: Oslo 

Praksisomfang: x timer/uker 

Tilbys som enkeltemne: Nei Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 

Emnestatus: Obligatorisk 

emne 

Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

45 timer 

Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

360 timer 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår  

 Totalt antall 

studentarbeidstimer: 

405 timer 

Forkunnskapskrav: 

 

Innhold 

Emnet gir en innføring i generelle kunnskapsteoretiske perspektiver og problemstillinger og åpner 

for videre refleksjoner om de vitenskapsteoretiske tradisjonene i helse- og sosialfag, samfunnsfag, 

teologi, ledelsesfaget og særlig diakonifaget. Forholdet mellom vitenskap og verdier og mellom ulike 

vitenskapsteoretiske posisjoner vil bli belyst. Konsekvenser for forskning i det diakonale feltet blir 

tematisert.   

 

Emnet presenterer det vitenskapelige grunnlaget for kvalitative forskningsdesign; 

forskningsmetoder, systematikk og sentrale begrep. Det gjøres rede for forskjellige måter å 

generere data, analytiske fremgangsmåter og ulike fortolkningstradisjoner. Prosesser knyttet til 

åpenhet, kontekstualisering, brukeres medvirkning, samt forskerens påvirkning og etiske ansvar 

tydeliggjøres. 

Emnet gir også et vitenskapelig grunnlag for kvantitative metoder, en innføring i sentrale begreper, 

ulike typer av design og metoder for innsamling av kvantitative data. Anvendelsesområder, 

muligheter og begrensninger for ulike design og metoder drøftes. Det gis innføring i ulike 

analysetradisjoner.  

Emnet forbereder studentene til arbeid med masteroppgaven og har et gjennomgående fokus på å 

øke studentenes informasjonskompetanse. Emnet behandler også etiske utfordringer i forskning 
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som involverer sårbare grupper, og behandler sentrale forskningsetiske prinsipper og retningslinjer 

med en tverrfaglig tilnærming. 

Emnet baserer seg på emneplanen og de digitale ressursene for fellesemne Vitenskapsteori, 

forskningsmetode og forskningsetikk og tilpasser disse på diakonifaget. 

 

 

Hovedtemaer: 

 Vitenskapelig kunnskap og profesjonell kunnskap på det diakonale feltet. 

 Hovedtradisjoner i vitenskaps- og kunnskapsteori: empiristiske tradisjoner, hermeneutikk, 

fenomenologi og sosial konstruktivisme med særlig fokus på diakonivitenskapens 

plassering. 

 Ulike metoder for generering av kvalitative data, eksempelvis intervju, feltstudier, 

dokumentanalyse. 

 Analyse av kvalitative data og presentasjon av funn. 

 Ulike metoder for generering av kvantitative data. Prinsipper for operasjonalisering av 

variabler og metoder for utvalgsprosedyrer. 

 Statistisk analyse og fremstilling av kvantitative data. 

 Forskningsetikk. 

 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og 

generell kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 har inngående kunnskap om ulike vitenskapsfilosofiske og kunnskapsteoretiske grunnsyn og 

om hermeneutiske tekstfortolkningstradisjoner. 

 har spesialisert innsikt i hvordan den generelle vitenskapsteoretiske debatten er på det 

diakonivitenskaplige feltet. 

 har avansert kunnskap om vesentlige kjennetegn ved kvalitative og kvantitative 

forskningsdesign og forskningsmetoder. 

 har inngående kunnskap om hvordan data genereres i kvalitative forskningsprosjekt. 

 har avansert kunnskap om ulike analytiske perspektiv og hvordan disse anvendes i kvalitativ 

forskning. 

 har inngående kunnskap om prinsipper for generering av kvantitative data, samt kunnskap 

om operasjonalisering av variabler og utvalgsprosedyrer i kvantitative forskningsprosjekt. 

 har avansert kunnskap om begreper og analytiske tilnærminger innen kvantitative 

forskningstradisjoner. 

 har inngående kjennskap til gjeldende forskningsetiske lover og retningslinjer innenfor enten 

en humanistisk, samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon. 

 

Ferdigheter: 
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Kandidaten 

 kan reflektere over vitenskaps- og kunnskapstradisjoner og kritisk vurdere deres betydning 

for forskning innenfor diakonivitenskapen. 

 kan utforme et selvstendig og avgrenset forskningsprosjekt hvor vitenskapsteori, kvalitative 

og/eller kvantitative forskningsmetoder er reflektert og anvendt. 

 kan generere og analysere data i henhold til vitenskapelige metoder som er relevante for 

forskning innom og om diakoni.  

 kan vurdere og formidle muligheter og begrensninger ved kvalitative, kvantitative og 

tekstanalytiske forskningsmetoder og vurdere hvilke spørsmål de egner seg best til å 

besvare. 

 kan kritisk behandle og kvalitetssikre kilder, samt referere til anvendt forskning på korrekt 

måte.  

 kan identifisere og reflektere over forskningsetiske problemstillinger og anvende 

forskningsetiske retningslinjer ved bruk av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 har inngående kjennskap til vitenskapelig argumentasjon og ulike posisjoner i tidsaktuelle 

diakonivitenskapelige debatter. 

 kan anvende metodiske og vitenskapsteoretiske kunnskaper og ferdigheter på nye faglige 

områder. 

 kan analysere og kritisk reflektere over forskningsprosjekter og vitenskapelige artiklers 

relevans for det diakonale feltet. 

 kan vurdere og formidle generelle forskningsetiske krav innenfor enten en humanistisk, 

samfunnsvitenskapelig eller helsefaglig forskningstradisjon. 

 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Digitale leksjoner og «omvendt undervisning». 

 Seminarer og forelesninger. 

 Ulike studentaktive læringsformer som faglig forum på læringsplattform og presentasjon av 

fagstoff i mindre grupper. 

 Tverrfaglig gruppearbeid (TPS). 

 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 Arbeidskravet i kvalitativ metode (500 ord +/- 10%; litteratursøk og vurdering av kilder) 

 Arbeidskravet i vitenskapsteori (1500 ord +/- 10%). 

 Arbeidskravet i kvantitativ metode og forskningsetikk (1500 ord +/- 10%) og første skisse til 

masteroppgave eller spesifisering av relevant diakoniforskningsprosjekt, med begrunnelse, 

problemstilling og metode (500 ord +/- 10%; leveres sammen med arbeidskravet i kvantitativ 

metode og forskningsetikk).  

 Arbeidskravet i diakonivitenskap (del C; Digital fortelling, alene eller i grupper, presenteres 

for hele klassen; dere får teknisk bistand) 
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Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeksamen – oppgitt tema, 2500 

ord (+/- 10%) 
3 uker A-F 100/100 

 

 

Forholdet mellom fellesressurser og fagspesifikke ressurser  
 

Hele emnet er organisert i tre deler: 

A Fellesemnet (tilsvarer ca 10 undervisningstimer); undervisningsressurser er digitale ressurser i Canvas. 

B Fagspesifikk undervisning i vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk som bygger delvis på 

de digitale ressurser for felles delen av emnet (tilsvarer ca 20 undervisningstimer).  

C Innføring i diakonivitenskap som gir innsikt i faget i samspill med andre displiner og forskningsområder 

(tilsvarer ca 15 undervisningstimer). 
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Diakonivitenskap II: Teologiske perspektiver DIA5210 
 

Studiepoeng: 15 

Studieprogramtilhørighet: Master i diakoni 

Avdelingstilhørighet: Avdelingsråd for religion og samfunn, MF 

 

Generell informasjon 

Emnet viderefører den tverrfaglige forståelsen av diakonifaget som Diakonivitenskap I legger til 

grunn, men nå med fokus på teologiens plass i den tverrfaglige samtalen. DIA5210 fokuserer på 

hvordan kirkens diakonale oppdrag kan og bør begrunnes, og på sentrale diakonale perspektiver i 

bibelfag og systematisk teologi. Emnet gir en innføring i hovedtrekk i den kristne troslæra, og i hva 

som kjennetegner teologifaget som et samtidsteologisk prosjekt. Det blir også gitt en innføring i 

grunnleggende ferdigheter knyttet til liturgi og trosformidling i en diakonal kontekst.  

Emnet er delt inn i tre delemner: A. Teologi i dag (4 stp), B. Diakoniens teologi (5 stp) og C. Sentrale 

diakonale perspektiver (6 stp). 

Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet master i diakoni.  

 

Forkunnskaper: Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i MADIA456 Diakonivitenskap 

I: Metode og vitenskapsteori] eller tilsvarende. 

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner. 

 

Studiekrav 

For å få avsluttende vurdering må studenten: 

- få godkjent frammøte i undervisningen (75%) 
- få godkjent drøftingsoppgave (1200 – 1500 ord – se mal semesterark) 
- få godkjent gruppeoppgave knyttet til kirken som samfunnsaktør i det offentlige rom (se mal i 

semesterark) 
- få godkjent deltagelse i to praktisk-diakonale verksteder 
- få godkjent prosjektbeskrivelse til masteroppgave (se mal i semesterark). 

 

Arbeidsform og organisering 

Forelesning, praktisk-diakonale verksteder, ekskursjon, seminarundervisning og 

gruppearbeid 
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Avsluttende vurdering 

Emnet DIA5210 har hjemmeeksamen / faglige oppgave (2800- 4000 ord, 5 dager) som 

vurderingsform. 

Læringsutbytte etter fullført emne 

 

DELEMNE A. TEOLOGI I DAG (4 stp) 

KUNNSKAP 

Studenten har:  

 inngående kunnskap om diakonivitenskapens tverrfaglige karakter, og om teologiens plass i 
den tverrfaglige samtalen 

 inngående kunnskap om punkter i den kristne troslæra som er relevant for tolkningen av 
diakonal praksis, med vekt på luthersk teologi 

 avansert kunnskap om teologi som et kontekstuelt og samtidsteologisk prosjekt, og om 
prinsipper for bibelbruk og bibeltolkning 

FERDIGHETER  

Studenten kan: 

 analysere og forholde seg kritisk til hvordan sentrale sider ved kristen tro er relevant for 
utøvelsen av diakoni 

 analysere hvordan erfaringer av utsatthet og sårbarhet kan være produktive i teologisk 
tolkningsarbeid 

DELEMNE B. DIAKONIENS TEOLOGI (5 stp) 

KUNNSKAP  

Studenten har:  

 avansert kunnskap om ulike teologiske begrunnelser for diakoni 
 inngående kunnskap om lutherske og økumeniske tilnærminger til diakontjenesten, historisk 

og aktuelt 
 inngående kunnskap om diakoniens historie, med særlig fokus på institusjonsdiakonien 

FERDIGHETER 

Studenten kan: 

 analysere og drøfte ulike teologiske tilnærminger til utøvelsen av diakoni, 
 anvende relevante teologiske faguttrykk og begreper teologiske i fortolkningen av diakonal 

praksis  

DELEMNE C. SENTRALE DIAKONALE PERSPEKTIV (6 stp) 

KUNNSKAP 

Studenten har: 
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 inngående kunnskap om sentrale diakonale tema som nestekjærlighet, inkluderende 
fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet  

 inngående kunnskap om samspillet mellom bibeltekst, tradisjon og kontekst i den teologiske 
fortolkningen av diakonal praksis 

 avansert kunnskap om diakonens liturgiske oppgaver 

FERDIGHETER  

Studenten kan:  

 drøfte sammenhengen mellom aktuelle sosiale utfordringer og sentrale teologiske tema 
 analysere utvalgte bibelske tekster med tanke på deres relevans for tolkningen av diakonal 

praksis 
 anvende innsikter knyttet til kirkens rolle som samfunnsaktør i det offentlige rom 
 utføre relevante liturgiske handlinger  
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Diakonalt arbeid  

Diaconal work  

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode:  
MADIA 466 
 

Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Ja 

Antall studiepoeng: 15 Undervisningssted: Oslo Praksisomfang: 3 uker x 30 timer 
Tilbys som enkeltemne: 
Nei 

Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 

Emnestatus: Obligatorisk 
emne 

Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 
35 timer + 90 timer i praksis 

Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 
280 timer 

Plassering i studieløpet 
Heltid: 1. studieår 
Deltid: 1. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
405 timer 

 

Innhold 

Emnet gir avansert innsikt i diakonalt arbeids metoder i menighet og lokalsamfunn.  

Emnet har særlig vekt på kontekstforståelse, involvering og nyskaping.  

Gjennom undervisning og praksis får den enkelte innsikt i strukturelle og livsfasebetingede forhold 
som setter mennesker i en utsatt livssituasjon. 

I praksis skal studenten kunne anvende analyseverktøy og utvikle generell handlingskompetanse i 
diakonalt arbeid.  

Det legges vekt på faglig refleksjon i lys av forskningsbasert litteratur. 

 

Hovedtemaer: 

 Teorier, metoder, plan og utvikling i diakonalt arbeid 
 Betydning av kontekstforståelse  
 Diakonens rolle, funksjon og identitet  
 Forståelse av menigheten som fellesskap og arena for diakonalt arbeid 
 Lokalt samfunnsengasjement og conviviality 
 Diakonalt entreprenørskap 
 Strategier for medborgerskap og frivillighet 
 Strategier for egenkraftmobilisering/empowermernt 
 Grønn diakoni 
 Kamp for rettferdighet lokalt og globalt  

 

Læringsutbytte: 

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

Kandidaten 

 har inngående kunnskap om diakonalt arbeid i menighet og lokalsamfunn 
 har spesialisert innsikt i kontekstforståelse og utvikling av diakon med berørte parter 
 Har utdypet kunnskap om diakonens rolle i menighet og institusjon 
 Har innsikt i ulike metoder i diakonalt arbeid og praktisering av disse 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 Skal kunne reflektere kritisk om makt og avmaktforhold innenfor diakonalt arbeids metoder 

 Har relasjonskompetanse, samarbeidsevne og kommunikasjonsferdigheter som åpner for 
diakoni og formidling av kirkens omsorgstjeneste 

 kan organisere diakoni på individ-, gruppe- og samfunnsnivå med utgangspunkt i konteksten 

 har gjennom praksis fått øvelse i diakonale gjøremål knyttet til kirken og lokal diakoni 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 har forståelse for menneskelig sårbarhet og kan reflektere over dette i lys av relevant teori 
 kan analysere praktiske diakonale utfordringer lokalt og globalt ved hjelp av relevant teori 
 kan sette seg inn andres livssituasjon og utvikle empati og handlekraft 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Undervisning i plenum 
 Gruppearbeid 
 Egenrefleksjoner 
 Praksisoppgaver og observasjon i menighet 
 Praksisseminar 

Obligatoriske aktiviteter 

 Minimum 75 % tilstedeværelse i undervisningen 
 3 ukers praksis i menighet, a 30 timer pr uke 
 Lever refleksjonsnotat om en valgt problemstilling fra praksis, 1500 ord 
 Deltakelse i praksisseminar med muntlig framlegg 
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Vurdering: 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Praksis 3 uker Bestått/ikke bestått 100/100 

Hjemmeeksamen - gitt oppgave med 
omfang 2500 ord +/- 10% 

3 dager A-F  

 

  

Eksamensdato blir satt opp i egen eksamensoversikt.   

Ettersom det er 3 ukers praksis innenfor er faglitteraturen redusert for å begrense 
arbeidsmengden. Pensumlitteraturen er derfor lagt tilsvarende et 10 studiepoengsemne, ca 750 
sider.  
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DIA5240: Sjelesorg 

 

Emneansvarlig: Maria Stensvold Ånonsen (Maria.Anonsen@mf.no) 

Studiepoeng: 10 

Undervisningsstart: Vår 

Studieprogramtilhørighet: 2-årige masterprogrammer - Master i diakoni 

Avdelingstilhørighet: Avdeling for teologi og kirkelig utdanning 

 

 
 

Generell informasjon 

I emnet gis en innføring i sjelesorgfaget: Egenart, mangfold, målsettinger og metoder. Problemstillinger fra 

det diakonale praksisfeltet vil bli drøftet i relasjon til den sosiale og kulturelle konteksten de er en del av, og 

reflektert i lys av teologi og andre fagdisipliner. Det legges vekt på utvikling av den enkelte som 

samtalepartner og på refleksjon over egen rolle i utfordrende samtalesituasjoner. 

Temaer som blir belyst i dette emnet, er: 

 

 ulike forståelser av sjelesorg som fag og praksis 

 sorg og død 

 skyld, skam, tilgivelse og forsoning 

 overgrep og krenkelser 

 gudsbilde og identitet 

 ritualenes betydning i sjelesorgen 

  

Arbeidsformer: 

Forelesninger, rollespill og veiledningsgrupper 

 

 

Overlappende emner 

DIA5240 Sjelesorg overlapper med DIA5220 Sjelesorg og fordypningspraksis. Studenter som 

har DIA5220 fra før, vil få 0 studiepoeng uttelling for DIA5240 på vitnemålet og/eller karakterutskriften. 

 

 

Studiekrav 

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer 

(studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må 

holde seg løpende oppdatert om disse endringene. 

  

For å få avsluttende vurdering må studenten: 

 

 få godkjent frammøte (75%) i veiledningsgrupper 

mailto:Maria.Anonsen@mf.no
https://www.mf.no/studiekatalog/diakoni
https://www.mf.no/studiekatalog/emne/DIA5240
https://www.mf.no/studiekatalog/emne/DIA5220
https://www.mf.no/studiekatalog/emne/DIA5220
https://www.mf.no/studiekatalog/emne/DIA5240
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 få godkjent frammøte (75%) i øvrig undervisning 

 delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret 

  

Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et 

eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. 

november. 

 

 

Avsluttende vurdering 

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2500 - 3500 ord) som vurderingsform. Karakteren A-F settes på 

grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt 

studiekravene. 

 

 

Læringsutbytte etter fullført emne 

KUNNSKAPER 

Studenten har: 

 

 avansert kunnskap om begrunnelser for kirkens sjelesorg, sjelesorgens egenart, målsettinger og metoder 

 inngående kunnskap om sjelesørgeriske tilnærmingsmåter i møte med eksistensielle temaer 

  

FERDIGHETER 

Studenten kan: 

 

 vurdere, drøfte og analysere ulike sjelesørgeriske utfordringer 

 analysere og forholde seg kritisk til temaer, teorier, problemstillinger og metoder i emnet 

 vise respekt, empati og sette adekvate grenser i møte med mennesker som søker sjelesorg - - - reflektere 

over selvbilde og gudsbilder, personlig og profesjonelt 

 gi og få tilbakemeldinger, og reflektere over egen samtalepraksis i gruppe 
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 DIA5250: Fordypningspraksis 

 

Emneansvarlig: Grete Karen Framgarden (grete.framgarden@vid.no) 

Studiepoeng: 5 

Undervisningsstart: Høst 

Studieprogramtilhørighet: 2-årige masterprogrammer - Master i diakoni 

Avdelingstilhørighet: Avdeling for teologi og kirkelig utdanning 

 

 

Generell informasjon 

I dette emnet skal studenten ha mulighet til å fordype seg i et selvvalgt praksisområde innenfor et diakonalt 

praksisområde. Emnet består av fire ukers praksis (der hver praksisuke er på 30 timer), samt arbeid med 

læringsmål for praksisperioden og deltagelse med et muntlig faglig innlegg på et praksisseminar etter endt 

praksis. Studenten vil bli utfordret gjennom observasjon, samtale, refleksjon og veiledning, men også gjennom 

praktisk handling; selvstendige oppgaver og støtte- /assistent-funksjoner. 

Praksis kan være innenfor: 

 

 en menighet, der studenten skal fordype seg i et spesifikt område 

 internasjonal diakoni eller misjon utenfor landets grenser 

 en diakonal institusjon eller organisasjon 

 orsk kirke i utlandet (Sjømannskirken) 

 like offentlige eller private institusjoner, som f.eks. sykehus/sykehjem med prest/diakon som veileder 

Overlappende emner: 

DIA5250 Fordypningspraksis overlapper med MADIA 522 Praksisstudier og DIA5220 Sjelesorg og 

fordypningspraksis. Studenter som har MADIA 522 eller DIA5220 fra før, vil ikke få uttelling i studiepoeng 

for DIA5250 på karakterutskriften eller vitnemålet. 

 

 

Studiekrav 

For å få avsluttende vurdering må studenten: 

 

 levere og få godkjent målsettinger for praksisperioden innen en fastsatt frist (Målsettingene skal drøftes 

med praksisveileder i begynnelsen, underveis og ved slutten av perioden.) 

 gjennomføre og få bestått praksis 

 delta på praksisseminar med et muntlig framlegg knyttet til en problemstilling fra praksis der studie- og 

annen relevant faglitteratur brukes 

 levere og få godkjent evalueringsrapport fra praksis, innen en fastsatt frist 

 delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret 

Studenter som ikke oppfyller studiekravene innen fastsatte frister, kan ikke få avsluttende vurdering i emnet. 

Studenten har som hovedregel rett til å melde seg til vurdering i emnet tre ganger. For at ikke 

vurderingsmeldingen skal regnes som ett forsøk i henhold til denne regelen, må studenten aktivt trekke sin 

mailto:grete.framgarden@vid.no
https://www.mf.no/studiekatalog/diakoni
https://www.mf.no/studiekatalog/emne/DIA5250
https://www.mf.no/studiekatalog/emne/DIA5220
https://www.mf.no/studiekatalog/emne/DIA5220
https://www.mf.no/studiekatalog/emne/DIA5250
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vurderingsmelding til emnet innen 1. mai/1. november. 

 

 

Avsluttende vurdering 

Emnet DIA5250 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / 

«ikke bestått». 

 

 

Læringsutbytte etter fullført emne 

KUNNSKAPER 

Studentene har 

 

 tilegnet seg god kunnskap om diakoniens kontekst og metoder der studenten har praksis, 

 fått et realistisk bilde av egen styrke og utfordringer i møte med enkeltmennesker, medarbeidere og 

samarbeidsrelasjoner 

 utviklet en dypere teoretisk forståelse, som følge av refleksjon over erfaringer fra praksis 

  

FERDIGHETER 

Studenten kan 

 

 ta imot veiledning for å utvikle evnen til ny innsikt og personlig utvikling og justere egen faglig utøvelse i 

tråd med tilbakemeldinger som gis 

 knytte diakoniteori og diakonal praksis sammen, og utøve en diakonifaglig bevissthet og modenhet 

 arbeide med integrering av egen tro/eget livssyn og profesjon med tanke på framtidig tjeneste 

 

 

 

  

https://www.mf.no/studiekatalog/emne/DIA5250
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Ledelse, etikk og samfunnsansvar DIA5230 
 

 

 

Generell informasjon 

Emnet består av to delemner: Delemne A: Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner (10 stp.) og 

delemne B: Etikk og samfunnsansvar (5 stp) 

Delemne A er sammen med studenter fra erfaringsbasert master i kirkelig undervisning og 

profesjonsstudiet i teologi. Delemnet gir studentene teoretiske perspektiver på kirkelige profesjoners 

bidrag til samhandling og ledelse. Delemnet er informert av nyere teori som vektlegger ledelse som 

komplekst, fortolkende samspill som bidrar til læringsprosesser omkring en virksomhets identitet og 

retning. Delemnet gir kunnskap om ledelse i lokalmenighet og i ideelle organisasjoner, og vektlegger 

særlig teori om ledelse av frivillige, ledelse i/av team, forebygging av konflikt og strategisk ledelse. 

Spørsmål om kirkens identitet og vigslet tjeneste belyses. Delemnet gir også noe øvelse i samspill i 

team og i å bli kjent med seg selv i en lederrolle.  

Delemnet gir studentene hjelp til å tolke, og bidra til ledelse i, en større sosial/organisatorisk 

sammenheng. Det etableres et teoretisk rammeverk som særlig vektlegger analyse av eget mandat 

og egen lederrolle, utvikling av fellesskap og forståelse av identitet og endring.  

Delemne B er kun for studenter som tar master i diakoni. Her vil det settes fokus på:  

 hva er forholdet mellom religion og velferd i Europa,  

 fattigdom og verdighet,  

 transformerende og inkluderende utvikling,  

 påvirkningsarbeid for menneskerettigheter og vern om skaperverket. 

 etisk refleksjon i møte med aktuelle samfunnsutfordringer 

Arbeidsform og organisering  

Emnet består av forelesninger, seminarundervisning og casebasert gruppearbeid  

Studiepoengreduksjon 

Emnet har ingen studiepoengreduksjon opp mot andre emner.  

Studiekrav 

Studiepoeng: 15 

Undervisningsstart: Høst 

Studieprogramtilhørighet: Videreutdanning masternivå - Praktisk teologi 

2-årige masterprogrammer - Kyrkjeleg undervisning 

2-årige masterprogrammer - Diakoni 

Profesjonsstudier - Profesjonsstudium teologi - høyere grad 

Avdelingstilhørighet: Avdelingsråd for religion og samfunn 

http://www.mf.no/emnekatalog?mode=studieprogram_neste&studieprogram=MPT
http://www.mf.no/emnekatalog?mode=studieprogram_neste&studieprogram=MKIRK
http://www.mf.no/emnekatalog?mode=studieprogram_neste&studieprogram=MFM2-DIA
http://www.mf.no/emnekatalog?mode=studieprogram_neste&studieprogram=PRTEOL%20HG
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For å få avsluttende vurdering må studenten:  

- få godkjent fremmøte i obligatorisk undervisning og gruppearbeid, minimum 75 %.  
- Få godkjent to refleksjonsnotat (1500-2000 ord, se semesterark), levert til hver runde med 

gruppearbeid i delemne A (her knyttes det 150 sider selvvalgt litteratur til hvert 
refleksjonsnotat)  

- Ha et muntlig gruppeframlegg i delemne A fra den ene av to runder med gruppearbeid. 
Framlegget baseres på refleksjonsnotatene (se semesterark) 

- Få godkjent en litteraturlogg (2500-3000 ord, se semesterark), og deltagelse i 
gruppeseminar der notatene legges frem og diskuteres i delemne A 

- få godkjent et refleksjonsnotat / faglig essay (2000-2500 ord, se semesterark) knyttet til 
delemne B over et oppgitt tema 

- Evaluering av emnet, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering det aktuelle 
semesteret.  

Avsluttende vurdering 

Emnet DIA5230 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til 

«bestått» / «ikke bestått».  

Læringsutbytte etter fullført emne 

Læringsutbytte etter fullført delemne A: Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner 

KUNNSKAP  

Studenten har:  

 God kunnskap om ledelse i menighet og ideelle organisasjoner, med vekt på samspill 
mellom profesjoner og ledelse av frivillige   

 God kunnskap om teamteori og ledelse i/av team   
 Kunnskap om kjønn og ledelse 

   

FERDIGHETER  

Studenten kan:  

 samhandle i team  
 forstå og utvikle egen ledelses- og samhandlingsatferd i lys av relevant teori   
 bidra i ledelsesprosesser med bakgrunn i egen profesjonskunnskap (hhv. teologi, 

diakonivitenskap og utdanningsvitenskap)   
 analysere en institusjonell/organisatorisk kontekst gjennom å forstå sitt mandat/sin rolle, 

bidra til utvikling av gode fellesskap, og tolke og utvikle virksomhetens identitet og mål  

Læringsutbytte etter fullført delemne B: Etikk og samfunnsansvar 

Kunnskap 

Studentene har: 

 inngående kunnskap om velferdsstatens framvekst i Nord-Europa og diakoniens rolle. 

 inngående kunnskap om menneskerettighetens begrunnelse, framvekst og relevans i kristen 
kontekst 

 oversikt over sentraletiske teorier 

 Inngående kunnskap om særpreget ved ideell sektor og forholdet mellom ideelle/frivillig, 
offentlig og kommersiell sektor 
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Ferdigheter 

 

Studenten kan 

 anvende selvstendig dømmekraft i møte med etiske problemer knyttet til profesjonell praksis 
/ profesjonsetikk  

 analysere relevante utfordringer som kirken møter som en del av globaliserte, flerkulturelle 
og flerreligiøse samfunn 

 reflektere etisk og prinsipielt i møte med fattigdom og utenforskap 

 identifisere og mobilisere ressurser for å fremme inkluderende utvikling, nasjonalt og 
internasjonalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31 
 

Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis 

[Engelsk emnenavn] 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MADIA 472 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 5  Undervisningssted: Oslo Praksisomfang: x timer/uker 
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

15 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

125 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 
Deltid: 4. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
140 timer 

Forkunnskapskrav: ingen 

 

Innhold 

Emnet er VIDs profilemne for alle masterprogrammer. Emnet har særlig fokus på profesjonell praksis med 
vekt på en verdibevisst forståelse, inkludert en forståelse av hva VIDs diakonale verdier handler om.  

Emnet har en særlig vekt på utfordringer knyttet til maktproblematikk og til livssynsmessig og verdimessig 
pluralisme i profesjonell praksis. Emnet fokuserer på å opparbeide en forståelse av hva eget verdi- og 
livssynsmessig ståsted i møte med brukere med ulike verdier og livssyn betyr.  

 

Hovedtemaer: 

- Verdier i profesjonell praksis 
- Det livssynsåpne, multikulturelle samfunn 
- Spenningen mellom kulturelt mangfold, sekularisering og inividualisering som kontekst for 

profesjonell praksis 
- Kritisk refleksjon over egne førforståelser og verdier 
- Maktperspektiver i profesjonell praksis 
- Diakonale og trosbaserte tradisjoner i profesjonell praksis 

 

Læringsutbytte 

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

 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 Har kunnskap om kritiske diskurser rundt maktforhold og verdier i relasjon til profesjonell praksis 

 Har kunnskap om trosbaserte og diakonale aktørers tradisjoner og roller i samfunn, helse og 
velferd 

 Har utdypet kunnskap om betydningen av brukeres livssyn og verdier for profesjonell praksis 
 

Ferdigheter: 
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Kandidaten 

 Kan analysere faglige problemstillinger i lys av samfunnets kulturelle og livssynsmessige mangfold 
Kan tematisere og analysere livssyn og verdiers betydning for profesjonsutøvelsen  

 Kan identifisere og forholde seg kritisk til maktforhold i profesjonelle relasjoner 
 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 Kan ta del i tverrfaglige verdidiskusjoner 
 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Nettbaserte leksjoner 

 Seminarer/forelesninger 

 Studentaktive metoder som fremmer tverrfaglig refleksjon og drøfting 

 

Obligatoriske aktiviteter 

 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen (individuell skriftlig 
oppgave) 

Et semester Bestått/ikke bestått 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Omfang: 2000 ord.  

I begynnelsen av emnet (slutten av første samling, eller tilsvarende hvis heltid/ikke samlingsbasert) 
presenteres oppgaveteksten. Vurderingsformen er et essay som studentene skal jobbe med i løpet av 
emnets varighet og som skal leveres ca 1 uke etter siste undervisning/studentaktivitet. Oppgaveteksten 
legger vekt på kunnskap og analyse/drøfting av sentrale temaer i emnet og deres relevans for studentens 
spesifikke fag/profesjonsfelt.  
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Masteroppgave 

Master thesis 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: 
MADIA 599 (AVH 5070 på MF) 

Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 

Antall studiepoeng:  
30 

Undervisningssted: Oslo 
 

Tilbys som enkeltemne: Nei Undervisningstermin: Høst/vår Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Nei Undervisningsomfang: 

 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

 
Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 
Deltid: 4. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
 

 
Innhold 
 
Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for fagområdet diakoni. 
Arbeidet med masteroppgaven skal styrke studentens faglige grunnlag for yrkesutøvelse og gi  
opplæring til forskning. 
 
En masteroppgave kan være en selvstendig undersøkelse bygd på kildemateriale, eller den kan  
være en vurderende analyse av andres forskning. Den kan være frittstående eller del av et større 
forskningsprosjekt hvor flere er engasjert. Valg og vinkling av emne skal tilpasses de overordnede  
målene for mastergradsstudiet.  

 
Delarbeid i et gruppebasert arbeid kan godkjennes dersom det representerer en innsats hvor den enkeltes 

bidrag lar seg identifisere. 
 

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

 har inngående kunnskap om det aktuelle området for masteroppgaven 

 kan analysere faglige problemstillinger og egne data kritisk og systematisk 
 
Ferdigheter: 
Kandidaten 

 kan vurdere hensiktmessig design, datainnsamlingsmetoder og analysemetoder  

 kan anvende relevante teoretiske perspektiver knyttet til masteroppgavens problemstilling 

 kjenner til og arbeider i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 
 
Generell kompetanse: 
Kandidaten 

 behersker disiplinens regler for god henvisningsskikk og kildekritikk, samt evne til å forholde seg 
kritisk til statistisk materiale 

 kan bruke ulike typer vitenskapelige kunnskapskilder og spesialiserte databaser på et  
avansert nivå 
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 kan bidra til nytenkning i forhold til diakoniforskning og formidle resultatene fra egen forskning  

 kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser 
 

Arbeids- og undervisningsformer 
 individuell veiledning, evt gruppeveiledning 

 masteroppgaveseminar 
 

Obligatoriske aktiviteter 

 underskrive en avtale med veileder 

 framlegg på masteroppgaveseminar 

 forberedt respons på et framlegg fra en medstudent 

 levere melding om tidspunktet masteroppgaven planlegges levert 
 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Individuell skriftlig oppgave på 20 000-
25 000 ord 

 A-F 100/100 

 

 

Utfyllende informasjon 
 
Masteroppgaven gjennom studieløpet 
Arbeidet med masteroppgaven starter tidlig i studieløpet. Allerede i 1.semester blir studenten  
utfordret til å starte sin egen refleksjon gjennom MADIA 456 Diakonivitenskap l: Vitenskapsteori og  
metode. Som arbeidskrav i dette emnet vil studenten lage en prosjektskisse. Her formuleres en eller  
flere aktuelle problemstillinger og studenten prøver å skissere hvilke metoder som kan være relevante  
i forhold til denne/disse problemstillingene. Første semester blir det også arrangert et skrivekurs med  
fokus på akademisk skriving. 
 
I 2.semester vil studentene i emnet Diakonivitenskap ll: Teologiske perspektiver ha prosjektbeskrivelse 
som et arbeidskrav. Studenten velger selv tema og spørsmålsstilling, og på grunnlag av godkjent 
prosjektbeskrivelse tildeles studenten veileder. 
 
Veiledning 
Studenten har rett på inntil 10 veiledningstimer. Det skal utformes en avtale mellom veileder og student. 
Studenten har ansvar for å gjøre avtaler med veileder og forberede materiale til veiledning. Veileder har 
ansvar for å bistå studenten i oppgaveskrivingen.  
 
Masteroppgaveskriveseminar 
Det arrangeres skriveseminar som regel to ganger i semesteret. Seminarene skal hjelpe den enkelte 
student i masteroppgaveskrivingsprosessen. Alle studenter må være tilstede på minst et skriveseminar  
og ha en presentasjon og en forberedt kommentar på en medstudents framlegg. Studentene oppmuntres 
til å være med på så mange skriveseminar som mulig da disse gir mulighet for alle til å få innblikk i hva  
det skrives om, og også kunne delta i faglige samtaler. 
Det er utarbeidet nærmere retningslinjer for framlegg og kommentar på skriveseminar for  
masteroppgaven. 
 
Innlevering og vurdering 
Det er to frister for innlevering; 15.mai og 15.november. 
Oppgaven leveres elektronisk, i tillegg til to kopier som skal være stiftet eller innbundet. 
Masteroppgaven  vurderes av to sensorer, hvorav den ene skal være ekstern. 
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Valgemner/Enkeltemner 

Kriser i et diakonalt og sjelesørgerisk perspektiv 
Diaconal work and counseling in situations of crises 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 

Emnekode: MADIA 591 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 

Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Oslo  

Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 

Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

30 timer 

Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

230 timer 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: Ikke fastsatt  

 Totalt antall 
studentarbeidstimer: 

270 timer 

Forkunnskapskrav: Bachelorgrad 

 

Innhold 

Emnet tar for seg krisebegrepet, ulike kriseerfaringer, samt modeller og metoder for å identifisere og 
hjelpe mennesker i krise. Det legges vekt på forståelse og kontekstualisering av kriser i et diakonalt og 
sjelesørgerisk perspektiv. 

 

Hovedtemaer: 

 Krise – og traumebegrepet i helse-, sosialfaglig, og teologisk perspektiv  

 Diakonalt arbeid som kriseintervensjon 

 Sjelesorg i møte med komplisert sorg 

 Kirkens rolle ved ulykker og katastrofer  

 Sjelesorg i møte med vold og seksuelle overgrep  

 Diakoni i møte med migrasjon  

 Religiøs tro som hjelp og byrde 
 

 

Læringsutbytte 

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

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 Har inngående kunnskap om forståelser av krise- og traumebegrepet i helse-  
og sosialfaglig forskning 

 Kan vurdere krise og traumemodeller i lys av diakoniens virkelighetsforståelse og  
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menneskesyn  

 Har god innsikt i utvalgte kriseerfaringer; vold og seksuelle overgrep, tvungen migrasjon, komplisert sorg, 
ulykker og katastrofer 
 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 Har tilegnet seg holdninger og ferdigheter til å kunne møte mennesker i ulike  
Krisesituasjoner 

 Kan gjenkjenne positiv og negativ religiøs mestring i krisesituasjoner 

 Kan sette seg inn i og vurdere planer for forebygging av ulike kriser i  
menighet og organisasjon  

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 Kan strukturere faglige resonnementer ved kritisk bruk av kilder i skriftlig arbeide  

 Har forståelse for menneskers ulike måter å mestre kriser og konflikter på og  
kan reflektere over dette i lys av teori 
 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

 

 Forelesning  

 Rollespill, øvelser og refleksjonsgrupper/plenum 

 Veiledning av problemstilling til selvvalgt oppgave 

 Besøk hos diakonale aktører i praksisfeltet 

 Diskusjoner i Canvas 
 

 
Obligatoriske aktiviteter 

 Minimum 75 prosents tilstedeværelse i undervisningen 

 Studenten skal gi et muntlig fremlegg basert på gruppearbeid  

 Studenten skal delta i en diskusjon om oppgitt tema i Canvas 

 
Gjennomførte obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å gå opp til eksamen i emnet.  

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen med omfang på  
3000 ord +/- 10 % 

1 semester A-F 100/100 
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Tro og religion i arbeid med migranter 

Faith and religion in work with migrants 
 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode:  

MADIA 597                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Undervisningsspråk: Engelsk Praksisstudier: Nei 

Antall studiepoeng:  

10 
Undervisningssted: Oslo 

 

Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Høst/vår Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

30 timer 

Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 2. studieår 

Deltid: 3. studieår  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 

270 timer 

Forkunnskapskrav: Bachelorgrad 

 

Innhold 
 

This course focuses on the role and impact of religion and faith in work with refugees and migrants, with 

the aim to increase competencies and to strengthen people’s abilities to handle complex situations related 

to faith and religion in different professional work settings. The course is interdisciplinary, and includes 

theories from religious studies, theology, interreligious dialogues, migration studies, religious psychology 

and sociology and social work. 

 

Main themes: 

 The different steps of migration and the impact of faith and life-standing on the migration process 

 Faith as an asset: The role of religion in coping and trauma treatment 

 Presentation of research on the role of faith and religion in work with refugees and migrants 

 Methods of social work and counselling with refugees and migrants 

 The religious situation in Europe and Scandinavia: secularization, religious litteracy 

 The role of religion in professional work in Norway in relation to work with refugees and migrants on 

an individual and institutional level 

 Migrants experiences in the encounter with “Norwegian religiousity 

 Interreligious dialogue  

 

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

kompetanse: 

 

Kunnskaper: 

The candidate shall  
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 have advanced understanding of the role of religion and faith in human identity and life,       

especially in a refuge/migrant situation. 

 have deepened knowledge about the migration process and its implications. 

 be able to apply knowledge about different approaches to understand, prevent and treat crisis, 

conflicts and trauma and understand how religion and belief can be used as a recourse in            

this work. 

Ferdigheter: 

The candidate shall 

 be able to analyse theories and methods of religious literacy and interreligious encounter.  

 become acquainted with, and be able to apply main aspects of different faith traditions, and                

their cultural implications. 

 have the ability to integrate their knowledge and act in complex contexts related to work with 

refugees and migrants 

Generell kompetanse: 

The candidate shall 

 be able to communicate and address issues on basic needs and spirituality with people from 

different religious backgrounds or belief. 

 critically reflect on own belief, faith and values and how it affects the relation to migrants 

 

Arbeids- og undervisningsformer 
The course consists of lectures that elaborate the required reading literature. The instructor/professor  

will make use of different teaching methods, such as lectures, discussions, group work, and  

presentation of individual projects.   

There will be a number of guest lecturers/specialists on various items, including academics,  

professional practitioners and refugees/migrants (user-orientation). 

 

 

Obligatoriske aktiviteter 
 

 One written individual coursework requirement (1000-1500 words) with course subject or                 

related subject. 

 Students must attend a minimum of 75% of the lectures in order to qualify for taking the final             

exam 

 

 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Home-based exam 2500 words (+/- 

10%). 
3 days A-F 100/100 
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Internasjonal diakoni 

International diakonia 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MADIA 592/EMD 

292 

Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 

Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Oslo Praksisomfang: x timer/uker 
Tilbys som enkeltemne: Ja Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Valgemne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

30 timer 
Studienivå: Høyere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: 2. studieår 
Deltid: Ikke fastsatt  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Forkunnskapskrav: Bachelorgrad 
 

Innhold 
 
Hovedtemaer: 

 Aktører og institusjoner i den verdensvide kirke 

 Moderne trender som kontekst for internasjonal diakoni 

 Kirkebasert nødhjelp og utviklingssamarbeid 

 Ideologiske og politiske forhold som legger føringer på internasjonal diakoni  

 Misjon og internasjonal diakoni 

 Kirkebasert påvirknings- og lobbyvirksomhet 

 Den kulturelle dimensjonen i internasjonal diakoni 

 Kritiske perspektiver på internasjonal diakoniens normgrunnlag, samarbeidsstrukturer og 
metodiske tilnærminger 

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

 inngående kunnskap om hvordan internasjonal diakoni har utviklet seg og hvordan den for tiden 
forstås, særlig som en økumenisk praksis og som en integrert del av kirkens oppdrag 

 forståelse for de store problemene som konfronterer internasjonal diakoni i dag 

 innsikt i organiseringen av internasjonal diakoni, nasjonalt og globalt  
 
Ferdigheter: 
Kandidaten har 

 evne til å analysere internasjonal diakoni ut fra fra tverrfaglige og historiske perspektiver 

 evne til å identifisere strukturelle og kulturelle forhold som hindrer alles like muligheter i samfunnet 
 
Generell kompetanse: 
Kandidaten 
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 kompetanse i å kombinere teoretisk og praktisk innsikt innen diakonal forskning og praksis, med 
vekt på inkludering og myndiggjøring 

 kompetanse til å skjelne mellom ulike type religiøse aktører, og fremme inkluderende utvikling 
gjennom kirker og religionsaktører 

 

Arbeids- og undervisningsformer 
 Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, diskusjon, studentpresentasjoner og arbeid i 

grupper med avgrensede problemstillinger. Besøk hos to aktører innen internasjonal diakoni. 
Arbeidskravet er en studentpresentasjon. 

 

Obligatoriske aktiviteter 
 Nærværsplikten på 60 % må være oppfylt og arbeidskrav bestått for å kunne framstille seg til 

eksamen. 
 

 

Vurderingsordning 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen over eget valgt 
tema 

1 semester A-F 100/100 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


