
og livssyn  
Kommunikasjon

Er du opptatt av å formidle 
kristen tro som troverdig og 
relevant i møte med dagens 
livssynsmangfold, ikke minst i 
møte med de unge? Da er 
dette studiet for deg! 

• Heltid eller deltid
• Studietur til England
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Enkeltemner

Få kvalifisering som menighetspedagog!
Formidlingsfag i KL gir uttelling på linje med pedagogikk for kvalifisering som menighetspedagog. 
Velg 30 stp formidlingsfag eller 60 stp kristendoms- og formidlingsfag, og bygg kompetansen over tid, om 
du ønsker. 

Alle emnene tilbys med få kursdager, resten på nett – og kan derfor kombineres med jobb. 

Du får innsikt og erfaring i å formidle kristen tro som relevant og troverdig for de unge i møte 
med hverdagens livssynsmangfold, ikke minst slik det kommer fram i populærkulturen. 

Høstsemester
KL101 (30 stp) – Kommunikasjon og livssyn: Innføring
Emnet gir innføring i de ulike temaområdene KL omfatter, og er obligatorisk i årsstudiet. 
Kan tas som enkeltemne på fulltid høst, eller deltid høst og vår.

KL104 (20 stp) – Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv – med praksis
Hvordan utfordres kristent ungdomsarbeid? Hvordan møte spørsmål og innvendinger mot kristen 
tro slik at de unge får hjelp? 

KL205 (10 stp) – Bibelformidling og populærkultur 
Hvordan bruke populærkultur i kristen formidling - med respekt for både Bibel- og samtidstekst?

KL211 (20 stp) – Apologetikk for det kristne livssynet
Hvordan ser populærkulturen og ulike livssyn på det onde og på evangelienes troverdighet? 
Hvordan respondere på dette?

Vårsemester
KL103 (10 stp) – Kristent livssyn i apologetisk perspektiv – NÅ OGSÅ HELT NETTBASERT
Hvorfor tro på Gud? Kan vi vite noe om den historiske Jesus?  

KL209 (10 stp) – Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier
Hva tror ungdom på - og hvorfor? Hvordan påvirker populærkulturen ungdommers tro?  

KL213 (10 stp) – Pluralisme, identitet og kristent livssyn
Hva preger synet på personlig identitet i vår tid – og hva med kristen tro i møte med dette? www.nla.no/kl

• Enkeltemner og årsstudium
• Få kursdager, resten på nett

For mer info: Kontakt vibecke.wales@nla.no 

Lokalt opptak: www.nla.no/sok-opptak



KL gir hjelp til å forstå, forklare og 
forsvare kristen tro i møte med 
alternativene, og er relevant 
både for liv og yrke.

Studiet tar utgangspunkt i 
spørsmål som: Hvilke livssyn 
preger vår tid, og hvordan møter 
vi disse? Hva preger aktuell 
ungdomskultur? Hvordan finne 
spor av livssyn i populær-
kulturen? Hvordan begrunne 
kristen tro, og hvordan møte 
spørsmålene? Hvordan være en 
god sjelesørger i møte med de 
unge?  

Første semester i årsstudiet kan 
tas som enkeltemne på heltid 
eller på deltid over to semester. 

ansett er alle med på studie-
turen til England på høsten. 
Oppholdet gir et unikt møte med 
noen av Englands fremste 
formidlere og

apologeter både når en er på 
engelske L Abri, i O ford og i 
London. Studieturen omtales som 
et høydepunkt i studiet, der en 
får et internasjonalt utblikk på KLs 
særpreg. 

KL retter seg særlig mot 
trosopplæring, undervisning, 
forkynnelse og veiledning – både 
på menighetsarenaen og i ulike 
skoler med kristen 
verdiforankring. 

rsstudium i  og kristen apologetikk
Dette er studiet for deg som er opptatt av utfordringene fra dagens livssynstorg og som ønsker å formidle 
kristen tro som relevant og troverdig - ved kaf bordet, fra podiet eller i mediene. ngdomskultur, 
populærkultur og livssynsmangfold står i fokus, sammen med kristent trosforsvar. 

Aktuelle enkeltemner

Både årsstudiet og 
enkeltemnene er relevante som 
deler av ulike grunnutdanninger 
og som videreutdanning, særlig 
på menighetsarenaen. 
Formidlingsfagene i KL gir 
uttelling på linje med 
pedagogikk for kvalifisering til 
menighetspedagog. 
                       
Det fleksible studieopplegget 
gjør det mulig å ta alle emner 
som fjernstudent, med få 
kursdager – resten på nett. 
Noen emner kan også tas helt 
nettbasert. 

Årsstudiet i KL har betydd mye for 
meg i møte med sosionomstudiet. 
Det har gitt meg en bredere  
forståelse av dagens ungdoms-
kultur, en økt evne til å tenke 
kritisk og et sterkere fundament 
for  min egen tro.

Leif Egil Reve
KL student, tidligere ateist

"Jeg valgte KL fordi jeg ønsker 
å styrke troen, få et helhetlig 

livssyn og studere de 
vanskelige spørsmålene." 

KL lærte meg å møte innvendinger og spørsmål 
til den kristne troen med troverdige og 
relevante svar, og jeg forstod hvor tanker og 
ideer som preger samtiden, kommer fra.  

Ingvild Hellenes
Prosjektkonsulent 
NL  ng

Kristent ungdomsarbeid og 
apologetikk

Hvordan utfordres kristen ungdomsarbeid av 
samtiden? Hvordan møte spørsmål og 
innvendinger mot kristen tro på en måte som 
hjelper de unge?

I emnet KL104 Kristent ungdomsarbeid i 
apologetisk  perspektiv (20 sp) inngår tre 
obligatoriske kursdager enten i Oslo eller 
Kristiansand. Du får uttelling for praksis i 
menigheten/ungdomsarbeidet der du er. De tre 
oppgavene som utgjør vurderingsgrunnlaget er 
knyttet til praksisen.

KL tilbyr en rekke aktuelle enkeltemner som kan inngå i ulike grunnutdanninger eller tas som etter- og 
videreutdanning. Formidlingsfagene i KL gir uttelling for kvalifisering til menighetspedagog.

Kristent ungdomsarbeid og 
sjelesorg 

Hvordan være en god lytter i møte med 
ungdom? Hvordan samtale med ungdom, og 
hvordan gi dem hjelp med det de sliter med?

Disse spørsmålene tas opp i emnet KL107 
Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk 
perspektiv (10 sp). Undervisningen er lagt til to 
langhelger. Resten er selvstudium, arbeid med 
case og en skriftlig oppgave. NB: maks 24 
studenter!




