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SEMESTEREMNE I LIVSSYN OG RELIGION 

(la VEKTTALL) 

Semesteremnet i livssyn og religion ved Menighetsfakultetets 
Avdeling for kristendomskunnskap har som formål å kvalifisere 
for undervisning i livssynskunnskap i skolen. Med "livssyns
kunnskap i skolen" menes her både faget livssynskunnskap og 
temaområder innen flere fag i grunnskolen, religion i den 
videregående skole og kristendomskunnskap med livssynsoriente
ring i lærerhøgskolen. 

J l. OPPTAK OG ORGANISERING I 

For å avlegge eksamen i semesteremne i livssyn og religion 
kreves immatrikulering og eksamen i kristendomskunnskap 
grunnfag, eller årsenhet godkjent som likeverdig med 
kristendomskunnskap grunnfag. 

Eksamen avholdes i månedsskiftet november/desember. Eventuell 
kontinuasjonseksamen eller utsatt prøve finner sted i måneds
skiftet jan. - febr. eller aug .- sept. I det semesteret det 
ikke gis undervisning, avholdes eksamen etter behov. 

Undervisningen gis normalt bare i høstsemestrene, til vanlig 
med ca. 8 undervisningstimer pr. uke i 12 uker. Studietiden 
er ett semester. 

For opptak til høstsemesteret er søknadsfristen 15. april. 

l 2:. OVERORDNEDE MÅIJ 

Semesteremne i livssyn og religion har som overordnede mål 

å gi faglig skolering i livssyn og religion 
å gi grunnlag for en faglig og didaktisk god undervisning 
i religions- og livssynskunnskap i skolen, i samsvar med 
gjeldende planer 
å stimulere til selvstendig arbeid og kritisk vurdering i 
spørsmål som gjelder livssyn og religion 

t3. MÅL OG INNHOLD) 

De overordnede målene søkes realisert ved at studentene arbei
der med fem emneområder: aktuelle forutsetninger for norsk 
livssynsdebatt; aktuelle livssyn og deres historiske 
bakgrunn; ikke-kristne religioner som er representert i det 
norske samfunn; etikk; pedagogikk og didaktikk knyttet til 
religions- og livssynsundervisning. 

3.1. Forutsetninger for norsk religions- og livssynsdebatt 

Arbeidet med dette emneområdet skal gi studentene 

kjennskap til kulturelle og samfunnsmessige kontekster 
som bidrar til å forme oppvekstvilkår og prege livssyn og 
religion i dag 

0027.9.94.1:. 
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kjennskap til kulturteori og kulturanalyse 
en begynnende evne til å bruke kulturteori og kulturana
lyse i møte med kulturelle fenomener 

3.2. Livssyn 

Arbeidet med dette emneområdet skal gi studentene 

kjennskap til aktuelle livssyn og deres historiske 
bakgrunn 
kjennskap til hva et livssyn er, og til teologisk livs
synskritikk 
forståelse for sammenhengen mellom livssyn og etikk 
evne til kritisk analyse og selvstendig vurdering av 
ulike livssyn 

3.3. Religion og kultur 

Arbeidet med dette emneområdet skal gi studentene 

kjennskap til fenomenet religiøsitet ut fra religions
vitenskapelig, sosialantropologisk og teologisk synsvinkel 
oversikt over fremmede religioners møte med vårt samfunn, 
religiøst og kulturelt, med særlig vekt på islam 
kjennskap til aktuelle nyreligiøse og folkereligiøse 
trender, med særlig vekt på okkultisme 
evne til selvstendige vurderinger av religioner og 
religiøsitet 

3.4. Etikk 

Arbeidet med dette emneområdet skal gi studentene 

kjennskap til ulike posisjoner i spørsmålet om et felles
menneskelig grunnlag for etikken 
kjennskap til grunnlagsetiske spørsmål i interreligiøst 
perspektiv 
forståelse for sammenhengen mellom etikk, religion og 
livssyn 
godt kjennskap til to områdeetiske emner 
evne til selvstendig drøfting og vurdering av etiske 
spørsmål 

3.5.pedagogikk og didaktikk 

Arbeidet med dette emneområdet skal gi studentene 

kjennskap til aktuell debatt om et felles verdifag i 
grunnskolen 
kjennskap til spørsmålet om verdiformidling i et fler
kulturelt samfunn 
kjennskap til utviklingspsykologiske teorier om kjønns
sosialisering 
evne til å bruke kulturteori og i arbeid 
med oppdragelsesspørsmål 
evne til selvstendig drøfting og vurdering av pedagogiske 
problemstillinger som aktualiseres i pensum 
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Arbeidsmåtene består i det vesentlige av felles forelesninger 
med plenumssamtaler, men kan også omfatte oppaveskriving og 
ekskursjoner. Dessuten forutsettes det at en i tillegg 
arbeider aktivt med selvstudium. studentene oppfordres til å 
danne egne kollokviegrupper. 

C5. VURDERING I 
I løpet av studiet vil det foregå en vurdering både av 
undervisningen og av studentenes innsats. studentene vurderer 
undervisningen bl.a. ved å svare på spørreskjema som deles 
ut, og lærerne vil eventuelt kunne vurdere innleverte 
oppgaver. 

Den formelle vurderingen gjennomføres som avsluttende 
eksamen. Eksamen består aven 8-timers skriftlig prøve. 
Oppgaven kan være todelt. Den ene oppgavedelen kan inneholde 
flere spørsmål. Det avgjøres for hver eksamen hvor mye de to 
oppgavedelene teller i forhold til hverandre. Begge 
oppgavedelene må være bestått for at eksamen skal være 
bestått. 
Karakteren fastsettes etter en tallskala som går fra 1.0 
(best) til 4.0 (dårligst). Ikke bestått gis karakteren 
immaturus. 

\6. LITTERATU~i 

Den følgende litteraturlisten er i prinsipp åpen i den 
forstand at en student kan søke om å få legge opp annen, 
tilsvarende litteratur. Listen er ordnet i samsvar med de fem 
punktene under mål og innhold. 
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Eriksen, T. Berg.: "Etter postmodernismen", i Briste eller 
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SChaanning, E.: 
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som etisk utfordring, Oslo 1993, s.12-39 
Modernitetens oppløsning, Oslo 1992, 
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s.412-421 
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