Studieprogram: Bachelor i Teologi /KLRE 100
Kode/emne/studiepoeng: KRLE 111 Bibelen (15 studiepoeng)

Dato: Onsdag, 03.11.2015

kl. 0900

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

Del I (teller 2/3)
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten
Gjør rede for og drøft forfatterskap, tilblivelsesmiljø og dateringsspørsmål tilknyttet Matteusevangeliet.
Eller
Gjør rede for og drøft forfatterskap, tilblivelsesmiljø og dateringsspørsmål tilknyttet Jesajaboken.

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1)

Gjør kort rede for ulike former for billedtale som vi finner i de synoptiske evangelier.

2) Hva særpreget den antikke historieskrivning, og hva taler for at verket Lukas / Apostlenes
gjerninger kan plasseres i denne sjanger?
3) Nevn tre kristologiske titler som forekommer i Matteus evangelium, og gjør kort rede for
deres betydning.
4) Gjør rede for ulike salmetyper som forekommer i Det gamle testamente
5) Gjør kort rede for spørsmålet om sjanger tilknyttet de første 11 kapitlene av 1. Mosebok.

Tid: 4 timer

mer enn skole

Studieprogram: KRLE100 Kristendom m/RLE
Kode/emne/studiepoeng KRLE112 Fag og formidling
Dato:

fredag 6.11.2015

kl. 09.00

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

Del I (teller 2/3)
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten
Drøft følgende påstand: "KRLE er skolens viktigste allmenndannende fag"

Eller
Redegjør for den religionsdidaktiske modellen

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:

1) Gi en forklaring til begrepet sosialisering
2) Hva mener vi med en eksotisme?
3) Gi en kort forklaring til begrepet sekularisering
4) Hva menes med den proksimale utviklingssone?
5) Gi en kort forklaring til begrepet privat religiøsitet

Tid: 3 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i Praktisk teologi
Programfag: Ledelse og menighetsutvikling PRA 203 (5p)
Dato: torsdag 05.11.2015

kl. 09:00

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

Del I (teller 2/3)
Besvar én av følgende to oppgaver:
Morten E. Berg presenterer i sin bok ”Ledelse – verktøy og virkemidler” 4 forskjellig logikker som
ledere benytter. Gjør rede for disse og drøft hvordan ledere kan benytte flere slike logikker samtidig.
Vurder relevansen i forhold til ledelse i en menighet.
Eller
Tian Sørhaug benytter i sin bok ”Om Ledelse” metaforen ”Den doble kroppen” om ledere for å
beskrive forholdet mellom personen selv og den oppgaven/stillingen som vedkommende har. Gjør
rede for innholdet i metaforen og gi eksempler på oppgaver/stillinger der denne metaforen er
relevant
Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1) Redegjør kort for hva menighetens to dimensjoner og dens doble kontekst handler om.
2) Forklar kort hva som ligger Kristi-kropp-metaforen slik Paulus bruker denne, og nevn
noen grunner til at denne tenkningen om menigheten kan være viktig for oss også i dag.
3) Forklar kort hva «allerede, men enda ikke» handler om – om man ser menighetsutvikling i
lys av Guds rike, og nevn noen konsekvenser det kan få om vi ikke finner den rette
balansen mellom allerede, men enda ikke.
4) Hva innebærer det at den ekklesiologiske kjernenormativiteten er identitetsskapende,
retningsgivende og korrigerende?
5) Hva gjør menighetstenkningen «misjonal», og hvorfor er så viktig at menighetstenkningen
vår er/blir misjonal?
Tid: 4 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i praktisk teologi
PRA204 Personlighetspsykologi og sjelesorg (10 studiepoeng)
Dato: fredag 06.11.2015

kl. 09.00

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

Del I (teller 2/3)
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten

Gjør rede for og drøft det genetiske bidraget til menneskelig personlighet og metodene man bruker
for å undersøke sammenhengen mellom gener og personlighet.
Eller
Gjør rede for og drøft samspillet mellom kognisjon og personlighet - med vekt på persepsjon og dens rolle.

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:

1. Gjør rede for begrepet "mellomrommets virkelighet", og beskriv ulike faktorer som er viktige for en
god sjelesørgerisk dialog?
2. Gjør kort rede for bibelens og bønnens plass i sjelesorgen.
3. Gjør kort rede for sjelesørgeriske utfordringer i møte med lidelse og død.
4.Gjør kort rede for uttrykket "Gud med liten eller stor G" med utgangspunkt i Rizzutos teori om
dannelsen av gudsbilder.
5. Gjør kort rede for begrepene skyld og skam og beskriv hvorfor det i sjelesorgen er viktig å skille
mellom disse.

Tid: 4 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i teologi
TEOL201 Teologi I. 15 studiepoeng
Dato: Mandag 02.11.2015

kl. 09.00

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

Del I (teller 2/3)
Besvar én av følgende to oppgaver:
Enten

Gi en oppsummering av James Sires definisjon av et worldview (på norsk eller engelsk), og forklar
bakgrunnen for og innholdet i de enkelte leddene i definisjonen. Drøft hvilke grunnleggende
livsspørsmål definisjonen besvarer og forklar hvordan definisjonen kan favne forskjellige
livsanskuelser.
Eller

Gi en beskrivelse av forskjellige forståelser av begrepet sekularisme i dag. Gi eksempler på disse
forståelsene ved å gjengi synspunkter fra (minst) to vesterlandske liberale tenkere (filosofer) og
(minst) to muslimske tenkere. Vis særlig hvordan sekularismebegrepet skremmer og begeistrer, både
innen kristen tro og islam.

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1)

Gjør kort rede for den arianske strid

2) Hva kjennetegnet det første «Quest for the historical Jesus»?
3) Hva var «Den Vincentianske kanon» og i hvilken sammenheng ble den utformet?
4) Gjør kort rede for McGrath’s beskrivelse av den betydning Kristus har for evangelikal
teologi.
5) Gjør kort rede for framveksten av den neopentekostale (karismatiske) bevegelse i USA.
Tid: 4 timer

mer enn skole

