Studieprogram: Bachelor i Praktisk teologi/deltid
Kode/emne/studiepoeng: KRLE 111 Bibelen (15 studiepoeng)

Dato: torsdag 03.11.2016

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 innledningsspørsmålene til dobbeltverket Lukas evangelium/Apostlenes
gjerninger.
Eller

Gjør rede for og drøft Jesu bruk av lignelser i Matteus evangelium med utgangspunkt i Matt 13,1–16

Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1) Gjør rede for hvorfor vi deler Jesaja-boken i tre deler og fortell hvilke kapitler de tre
delene omfatter.
2) Gjør rede for problematikken rundt 4-kildehypotesen til Pentatevken.
3) Gjør rede for hvordan Herrens tjener beskrives i Jesaja 42,1-9.
4) Gjør rede for hvorfor landet ble delt i to etter at kong Salomo var død.
5) Hva slags salmekategori tilhører Salme 2 og hvordan skal vi tolke salmen?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Studieprogram: Årsstudiet i Kristendom m RLE / Bachelor i
Teologi
Kode/emne/studiepoeng: KRLE 112 Fag og Formidling (5 studiepoeng)
Dato: tirsdag 01.11.2016

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

Redegjør for KRLE-fagets nære historie, målsetning og oppbygning, og drøft kristendommens
stilling i religionsundervisning.

Eller

Redegjør for noen sentrale perspektiver på barns utvikling og læring, slik det er angitt i
emnets pensum
Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:
1) Gi en kort forklaring til begrepet privat religion.
2) Gi en forklaring til begrepet kultur.
3) Hva mener vi med deregulert religion?
4) Hvorfor er fortelling en viktig metode i KRLE?
5) Hva er Lawrence Kohlberg kjent for?

Tid: 3 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i Praktisk teologi
PRA 203 Ledelse og menighetsutvikling (5 studiepoeng)
Dato: fredag 04.11.2016

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 hva kirkens/menighetens doble kontekst og dens to dimensjoner handler om (tegn
gjerne modellen som brukes i kompendiet: Innføring i menighetsutvikling). Beskriv de grunnleggende
menighetsutviklende faktorene som identifiseres i kompendiet med utgangspunkt i nevnte modell.
Drøft spesielt hva som kan skje dersom faktorene utvikles «ensidig» og hvorfor det er så viktig å
utvikle de faktorene på en «helhetlig» måte.
Eller
Forklar hvorfor forholdet mellom Guds rike, kirken og verden er så viktig for å forstå viktige sider av
en menighets selvforståelse og oppdragsforståelse. Drøft spesielt hvordan prinsippet «allerede, men
enda ikke» bør slå ut i forhold til hva man bør betone i forkynnelsen og hvordan spiritualiteten
formes på en sunn måte i en menighet.
Del II (teller 1/3)
Besvar kort tre av de følgende fem oppgaver:

1) Tian Sørhaug sier i sin bok ”Om Ledelse” at begrepene ”tillit” og ”makt” er helt
sentrale for forståelse av ledelse. Gi en kort beskrivelse av innholdet i disse
begrepene.
2) Blake og Mouton har beskrevet en to-dimensjonal modell som har fått betegnelsen
”Ledergitteret”. Gi en kort beskrivelse av innholdet i modellen.
3) En leder arbeider på flere nivåer. Beskriv kort virkemidler som lederen har til
disposisjon på det operative nivået.
4) Det kan oppstå konflikter i en organisasjon/menighet. Beskriv kort en modell som
forklarer de posisjoner partene kan innta i forbindelse med en konflikt.
5) Tian Sørhaug benytter i sin bok ”Om Ledelse” Moses og tornebusken som eksempel.
Gi en kort beskrivelse av de prinsipper dette er en illustrasjon på.
Tid: 4 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i Praktisk teologi
Kode/emne/studiepoeng: PRA204 Personlighetspsykologi og sjelesorg (10 studiepoeng)

Dato: Fredag 04.11.2016

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 sjelesorgens egenart og drøft bruken av bibel og bønn i sjelesorgen.

Eller

Gjør rede for og drøft sjelesørgeriske utfordringer i møte med fenomenene skyld og skam.

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

1: Hva er en taksonomi innen personlighetspsykologien og beskriv kort en av de mest
kjente?
2: Hva menes med «rank order stability»?
3: Beskriv kort de tre ulike komponenter av selvet som fokuseres på innen
personlighetspsykologien.
4: Hva er attribusjon og hvordan kan det brukes til å beskrive hvordan mennesker er
forskjellige?
5: Hva er forskjellene på utløst (evoked) og overført (transmitted) kultur?

Tid: 4 timer

mer enn skole

Studieprogram: Bachelor i Teologi
Kode/emne/studiepoeng: TEOL201 Teologi I (15 studiepoeng)

Dato: tirsdag 01.11.2016

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 Anselm av Canterbury sitt «ontologiske gudsbevis» og Thomas Aquinas sine
«fem veger.»
Eller

Gjør rede for og drøft de ulike tilnærminger til bibel og tradisjon under Reformasjonen.

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

1) Gjør kort rede for likheter og forskjeller innenfor den evangelikale familie.
2) Redegjør kort for hva som ligger i begrepene: evangelikal/evangelikalisme,
dispensasjonalisme og evangelikal fundamentalisme.
3) Hvem var William Joseph Seymour, og hva var hans rolle i ”pinsehistorien”?
4) Hva gikk det ”nye” synet på åndsdåpen og tungene som utviklet seg i den såkalte
karismatiske bevegelse ut på, og hva var fordelen med det nye synet?
5) Gjør kort rede for følgende begreper: glossolalia, tredje bølge, neo-pentekostal, prepentekostal, krypto-pentekostal.

Tid: 4 timer

mer enn skole

