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24 undervisningstimer

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studiet skal gi...
•
•
•
•
•

kjennskap til de mange og varierte utfordringene som knyttes til sjelesorg – primært innen
rammen av en frikirkelig menighet
kjennskap til sjelesorgens bibelske forankring og teologiske begrunnelse
kjennskap til sjelesorgens egenart, sjelesorgssamtalen og sjelesorgsrelasjonen
grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og holdninger på̊ sentrale sjelesørgeriske områder
grunnleggende kunnskap om etiske retningslinjer i sjelesorgen

Ferdigheter
Studiet skal styrke studentens...
•
•
•

evne til konstruktiv sjelesorg basert på kunnskaper, redskaper og ferdigheter som kan
anvendes i møtet med dagens mennesker og dagens utfordringer
evne til observasjon og refleksjon og evne til å møte alle typer mennesker med respekt
evne til å formidle tro, håp og nåde inn i menneskers liv uansett livssituasjon

Generell kompetanse
Studiet skal gi ...
•

•

selvinnsikt i forhold til egen rolle, styrke og begrensning som sjelesørger, og derved selv
søke veiledning når det synes nødvendig samt vite når man må̊ henvise konfidenten til
andre sjelesørgere eller annet fagpersonale om så måtte være relevant
studentene mulighet til å utvikle en sunn og god kristen, sjelesørgerisk og pastoral identitet
og integritet, preget av både Gudsrelasjon og teologisk fundament så vel som av
kunnskaper, ferdigheter, selvinnsikt og profesjonelle holdninger

Kursbeskrivelse
Kurset skal gi en grunnleggende innsikt i sjelesorgens egenart og sjelesorgens midler. Videre skal
kurset gi innsikt i sjelesorgens bibelske forankring og i dens teologiske begrunnelse.
Et spesielt fokus vil bli rettet mot sjelesørgeren og sjelesorgrelasjonen. Empati, aktiv lytting og den
sjelesørgeriske samtale vil bli sentrale tema. Det samme gjelder betydningen av grensesetting og
konstruktive rammer. I dette kurset blir det i begrenset grad fokusert på livssituasjonen og
behovene til mennesker preget av sykdom, tap og forskjellige typer kriser.

Undervisningsform
Arbeidet i kurset vil i hovedsak struktureres rundt forelesninger og interaktive samtaler med
studentene. Studenten får anledning til å møte praktiserende sjelesørgere og lytte til deres
erfaringer. Kurset Sjelesorg har 24 undervisningstimer
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