Studieprogram: KRLE100 Kristendom/RLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE111 Bibelvitenskap (15 studiepoeng)
Dato: mandag 15.desember 2014

KL: 09:00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten:
Fortolk Matt 3:13-17

Eller:
Gjør rede for innledningsspørsmål knyttet til Johanneslitteraturen

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Hva var årsaken til riksdelingen etter Salomo, og hva ble de to rikene kalt?
2) Hvorfor kalles GTs historiebøker (Josva – 2 Kongebok) «deuteronomistisk»?
3) Hvilken lovsamlinger finnes i GT? Hvordan er de forskjellig fra lovsamlinger i
Israels omverden?
4) Hvordan henger Jes 7, 9 og 11 sammen med hverandre?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Kode/emnegruppe: KRLE 100 Kristendom m/ RLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE 112 Fag og formidling (5 studiepoeng)
Dato: tirsdag 16.12.2014

KL: 09:00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Redegjør for noen ulike måter å forstå begrepet læring på og forklar hvordan ulikt syn på
læring kan gi ulike forståelser av lærerrollen.

Eller

Redegjør for RLE-fagets nære historie, dets formål og oppbygging.
Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Hva menes med begrepet ’pedagogisk mandat’?
2) Forklart kort begrepet ”sekularisering”.
3) Hvilke funksjoner har en læreplan?
4) Forklar kort begrepet ”sosialisering”.

Tid: 3 timer

mer enn skole

Studieprogram: KRLE100 Kristendom/RLE
Kode/emne/studiepoeng: KRLE 115 Andre religioner (10 studiepoeng)
Dato: onsdag 17.12.14

KL: 09:00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten: Gjør rede for hinduismens gudsbegrep og vis gjennom dette denne religionens
mangfold.

Eller: Gjør rede for hovedretninger i buddhismen og drøft likheter og forskjeller mellom disse
retningene.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Hva er de fem søylene i islam? Hva er ofte sett på som den sjette søyle?
2) Hvilke hovedretninger finnes innenfor dagens jødedom?
3) Hvilken stilling har Mohammeds person i islam?
4) Hva er talmud? Hva er misjna?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i Praktisk Teologi/ Bibelvitenskap
Kode/emne/studiepoeng: PRA 203 ledelse og menighetsutvikling (5 studiepoeng)
Dato: torsdag 18.12.2014

kl. 09:00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver:

Enten
Tian Sørhaug beskriver i sin bok ”Om Ledelse” begrepene ”tillit” og ”makt” som sentrale
begreper innenfor ledelse. Gjør rede for innholdet i begrepene og drøft forholdet mellom disse
2 begrepene. Drøft hvor viktig disse begrepene vil være ved ledelse i en menighet.

Eller
Ifølge Morten E. Berg kan ledelse foregå på fem nivåer, dersom man også lar Egenledelse
inngå som et nivå. Gjør rede for innholdet i de forskjellige nivåene. Drøft aktualiteten av disse
nivåene ved ledelse i en menighet med eksempler på hvilke lederoppgaver som refererer seg
til det enkelte nivå.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
5) Hva handler menighetens to dimensjoner og dens doble kontekst om?
6) Hva handler en kritisk-kontekstuell tilnærming til menighetsutvikling om?
7) Hva vil du si Kristi-kropp metaforens betydning for menighetsutvikling er?
8) Hvorfor er det viktig å tenke ekklesiologisk og strategisk helhetlig når man skal utvikle

menigheter?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i Praktisk Teologi/ Bibelvitenskap
Kode/emne/studiepoeng: PRA204 personlighet og sjelesorg (10 studiepoeng)
Dato: torsdag 18.12.2014

kl. 09.00

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten

Redegjør for både emosjoners innhold og deres uttrykk, og drøft emosjonenes plass i
personlighetspsykologien.
Eller

“Menn er fra Mars og kvinner fra Venus” – drøft påstanden om kjønnsforskjeller med
utgangspunkt i personlighetspsykologien.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for ulike former for kompetanse som en sjelesørger kan/bør ha.
2) Gjør kort rede for ulike aspekt ved den sjelesørgeriske samtalen som er viktige for
en god dialog.
3) Gjør kort rede for Bibelens og bønnens plass i sjelesorgen.
4) Gjør kort rede for begrepene skyld og skam og hvorfor det er viktig å kunne skille
mellom disse i sjelesorgsrommet.

Tid: 4 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i Praktisk Teologi/ Bibelvitenskap
Kode/emne/studiepoeng: TEOL201 Teologi I (15 studiepoeng)
Dato: onsdag 17.12.14

KL: 0900

Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre
2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3.

Oppgave 1
Besvar én av følgende to oppgaver

Enten

Gjør rede for og drøft likheter og forskjeller mellom pinsebevegelsen slik den
framstod fra begynnelsen av 1900-tallet og den karismatiske bevegelse fra 1960-tallet
– med spesielt vekt på utviklingen i USA.

Eller

Gjør rede for og drøft den pelagianske strid.

Oppgave 2
Besvar 3 av de 4 følgende oppgaver:
1) Gjør kort rede for ulike røtter til termen evangelikal.
2) Gjør kort rede for ulike nattverdsyn under reformasjonen.
3) Gjør kort rede for fundamentalismens opprinnelse.
4) Gjør kort rede for den kristologiske dogmedannelsen fram til Nikea 325

Tid: 4 timer

mer enn skole

