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utdanning. Dersom emnet skal inngå i den erfaringsbaserte masterutdanningen i praktisk teologi, 
kreves Cand.theol. grad, mastergrad eller bachelorgrad som kvalifiserer til kirkelig tjeneste, samt 
minimum to års fulltidstjeneste i kirken eller i tilsvarende sammenheng, etter endt 
bachelorutdanning.  

 

Innhold 

Emnet gir en innføring i grunnleggende teologiske refleksjoner om funksjonshemming. Fokus er 
også på praktisk-teologiske og diakonale problemstillinger knyttet til inkludering av mennesker 
med nedsatt funksjonsevne i kirken. Studentene får en innføring i den historiske utviklingen av 
teologisk tenkning rundt funksjonshemming, fra Bibelens tekster, via diakonihistorien til 
framveksten av en funksjonshemmingsteologi i vår egen samtid, som vektlegger inkludering som 
diakonal tenkning og praksis.  
 
Kurset gir også praktisk erfaring gjennom studietur til Solgården i Spania. Her vil studentene bo i 
felleskap med mennesker med kognitive funksjonshemminger og delta på samlinger i regi av 
Stavanger og Borg bispedømme. I emnet inngår to obligatoriske samlinger, en på campus og en 
til Solgården i Spania.  
 

Hovedtemaer: 

 Funksjonshemming i Bibelen 

 Funksjonshemming i kirken 

 Inkluderende diakonal praksis 

 

 

 

 

 



Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

 har fordypet kunnskap om funksjonshemmingsstudier som et tverrfaglig felt 

 har inngående kunnskap om problemstillinger knyttet til funksjonshemming innenfor 
teologi og diakoni 

 har avansert kunnskap om Den norske kirkes arbeid for inkluderende 
menighetsfellesskap 
 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 

 kan analysere og identifisere status for inkluderende praksis i en kirkelig kontekst 

 kan legge til rette for inkluderende trosutøvelse, gudstjenestefeiring, trosopplæring og 
andre aktiviteter  

 kan anvende og integrere diakoniplanen i menighetens arbeid  

 kan utvikle metoder til bruk for ansatte og frivillige for å inkludere barn og unge med 
nedsatt funksjonsevne i trosopplæringen 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

 kan med utgangspunkt i bibelske, kirke- og diakonihistoriske perspektiv analysere 
problemstillinger i forhold til variasjoner i funksjonsevne 

 kan reflektere kritisk rundt kirkelige praksiser og hvordan de inkluderer eller ekskluderer 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 kan analysere relevante etiske problemstillinger knyttet til inkludering av mennesker med 
kognitive funksjonshemminger 

 kan anvende lover og rettigheter om frihet til trosutøvelse og universell 
utforming/tilgjengelighet 

 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

 Selvstudium 

 Undervisning og gruppearbeid på samlingene 

 
 

Obligatoriske aktiviteter 

 Samlingsbasert undervisning på campus (obligatorisk deltagelse minimum 80%)  

 Studietur til Solgården i Spania (obligatorisk deltagelse minimum 80%)  

 Essay over et selvvalgt tema, skal også reflektere krav i læringsutbyttebeskrivelsene og 
pensum (2000 ord +/- 10%). Tema må godkjennes av emneansvarlig. Leveres på 
læringslattformen. 



 
Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. 

 
 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen 

3000 ord (+/- 10%) 
Tre uker  Bestått/ikke bestått 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Eksamensinnlevering vil være i etterkant av oppholdet på Solgården. 
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