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Pensumliste 

 
Bøkene som er merket med stjerne*, blir utdelt gratis på kurset. De andre bøkene må kjøpes. 

Svares bok kjøpes/bestilles i bokhandelen. Larteys bok (til masteremnet) kan bestilles fra 

amazon.uk. Artiklene blir samlet i et lite kompendium. 

 
 

 

FELLESPENSUM (740 s) 

 

 Møtet med den enkelte i rådgivning og sjelesorg: 
 

* Marit Bunkholt (red.): Møtet med den andre. Tekster av Hans Stifoss-Hansen. Oslo: Det 

praktisk-teologiske seminars skriftserie 2007 (150 s). 

 

* Ulla Holm: Empati. Å forstå menneskers følelser. Oslo: Gyldendal Akademisk 2005 (160 s). 

 

Iselin Jørgensen: ”Teoretisk grunnlag”, s. 22-37 i ”’Hvordan kan du som er jøde, be meg, en 

samaritansk kvinne om å få drikke?’ Om prestens rolle som sjelesørger i møte med 

muslimer”, Fordypningsoppgave i teologi, Det teologiske fakultet 2007 (følg lenke til hele 

oppgaven). 

 

 Dialogisk samtale: 

 
Helge Svare: Den gode samtalen. Kunsten å skape dialog. Oslo: Pax 2006 (270 s.) 
 
Anne Hege Grung: “Dialog og sjelesorg, to sider av samme sak?” i Tidsskrift for sjelesorg nr. 

4: 2000, s. 235-244.  

 

 Møtet med den enkelte i forbindelse med livfaseriter: 
 

* Ingvill Thorson Plesner og Cora Alexa Døving (red.): Lisfaseriter. Religions- og 

livssynspolitiske utfordringer i Norge. Oslo: STL 2009, s. 1-92. 
 

 Vold i nære relasjoner  

 
”Fellesuttalelse mot vold i familien og vold i nære relasjoner fra Islamsk Råd Norge og 

Mellomkirkelig råd for Den norske kirke”, november 2009 – med teologiske refleksjoner fra 

en kristen (Anne Hege Grung) og muslimsk (Faruk Tercic) teolog. Lenke til uttalelsen og de 

to teologiske refleksjonene finner du her. 

 

 Åndelig betjening i institusjoner: 

 

http://www.amazon.co.uk/
http://www.duo.uio.no/publ/teologi/2007/67672/Ferdigxspesialoppgavex16xnov.pdf
http://www.kirken.no/?event=showNews&FamID=101461


”Livsfaseriter på sykehus og sykehjem”, s. 93-104 i Ingvill Thorson Plesner og Cora Alexa 

Døving (red.): Lisfaseriter. Religions- og livssynspolitiske utfordringer i Norge. Oslo: STL 

2009. 

 

Inger Johanne Aas: ”’Kan man ansette en muslim i en diakonal institusjon, da?’ 

Lederoppfatninger om diakoni, trosforankring og multikulturalitet i Stiftelsen Kirkens 

Bymisjon i Oslo”, s. 153-169 i Einar Aadland (red.): Kan institusjoner elske? Samtidsessayer 

om diakonale virksomheter. Oslo: Akribe 2009.  

 

 

TILLEGGSPENSUM FOR MASTEREMNET TEOL4517 (170 s): 

 

Emmanuel Y. Lartey: In Living Color. An Intercultural Approach to Pastoral Care and 

Counseling. London: Jessica Kingsley Publishers, 2003 (170 s). Jf. innføringen i Larteys 

tenkning hos Iselin Jørgensen på fellespensum.   

 
 


