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Semesterstart Våren 2021 for nettbaserte studier i KRLE ved  
NLA Høgskolen   

Velkommen til et spennende og utfordrende år som student på det nettbaserte årsstudiet i KRLE-  
kristendom, religion, livssyn og etikk ved NLA. Vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for en god 
kommunikasjon mellom deg som student og oss som studiested, og vi vil også forsøke å gi deg hjelp i 
å mestre utfordringene som et internettbasert fjernstudium gir. 

I den forbindelse ber vi deg lese brosjyren om nettstudiet som ligger ved denne sendingen.  

Korona har preget Norge det siste året. Det ser ut som at korona også kommer til å prege våren 21. 
Det kan derfor komme endringer i løpet av studiet. 

Informasjon om emnene i nettstudiet finner du på våre nettsider www.nla.no. Du klikker deg inn på 
Studentliv øverst til høyre, velger søk og skriver inn dine emnekoder i søkefeltet. For våren er det 
emnene REL113, REL114, REL150 og REL160 som undervises, og for høsten REL111, og REL112. 

Vi gjør deg oppmerksom på at hvis du skal bruke det nettbaserte studiet som det fjerde året i en 
grunnskolelærerutdanning, må du ta disse emnene samlet som 30 stp + 30 stp (i stedet for som 10-
poengsenheter). Emnekodene for dette GLU-tilpassede KRLE-studiet er GL17KRLE101 eller 
GL5KRLEL101 (høst) og GL17KRLE102 eller GL5KRLEL102 (vår). Ta gjerne kontakt med 
studieadministrasjonen hvis du har spørsmål om dette opplegget. 

Angående søknad om støtte fra Lånekassen:  
Lånekassen sin nettsøknad er åpen. Nettsøknaden finner du på hjemmesiden til Lånekassen. 
Søknadsfristen for å få støtte våren 2021 er 15. mars. Oppgi navnet på din utdanning og NLA 
Høgskolen som ditt lærested. 

 

Har du spørsmål angående studiet, ring 55 54 07 00.   

 

Hjertelig velkommen til NLA! 

 
Med vennlig hilsen 
Gunnar Innerdal                                                                               
Avdelingsleder teologi, religion og filosofi                                  
Gunnar.Innerdal@nla.no                                                                
 
Bjarte Søvde 
Studiekonsulent 
Bjarte.sovde@nla.no 
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Nettbasert studium  

STUDIEÅRET 2020/21 

 

KRLE 
 

Kristendom, religion, livssyn og etikk 

 



 

Velkommen! 
Velkommen til nettbasert studium i KRLE. I dette skrivet finner du informasjon om studiet. 
Vi håper at dette skal gi et bilde av både opplegg og tilbud. Mer utfyllende informasjon 
finner du på NLAs hjemmeside.1 Du er også velkomment til å stille konkrete spørsmål til 
ansatte i studieadministrasjonen. Studiet gir rett til lån og stipend i Lånekassen forutsatt at 
du fullfører minst 15 studiepoeng i semesteret. 

 

Hva får du? 

Nettbasert studium i KRLE gir grunnkunnskap om kristendom, religion, livssyn og etikk. Med 
årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i religion og 
etikk for videregående skole, og blir rustet til å arbeide i en stadig mer mangfoldig skole. 
Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om de sentrale religiøse tradisjonene i verden og 
tar også opp nyere religiøse tradisjoner og strømninger. Gjennom studiet får du også innsyn 
i livssynsmangfoldet i Norge og får drøftet livssyn og etiske grunnlagsspørsmål. Gjennom 
studiet lærer du å analysere religion som et komplekst kulturelt fenomen, og å forstå 
religionenes betydning for menneskets identitets- og meningsdanning. 

For å forstå det norske samfunnet er det viktig med inngående kjennskap til kristendom, 
dens historie og rolle i samfunnet. Det er derfor et større fokus på kristendom enn på andre 
religiøse tradisjoner i årsstudiet, med studier av Bibelen og kristendommen i historie og 
samtid. 

Som student ved nettbasert studium i KRLE får du tilgang til de samme læringsressursene 
som studenter i de samme emnene gjennom fagsider på læringsplattformen Canvas. 
Nettstudiet følges i tillegg opp av en koordinator som kan gi råd og veiledning i ulike 
spørsmål og er vert for faglige diskusjonsforum på nett. Du kan også få individuell faglig 
oppfølging gjennom henvendelse til emneansvarlige for de ulike emnene. Det vil bli 
publisert et begrenset omfang av undervisningsvideoer som du kan se via Canvas når det 
måtte passe deg. 

 

 
1 Ved eventuelle avvik mellom dette skrivet og studie- og emneplanene, er det studie- og emneplanene som er 

overordnet og gjeldende. 



 

 

Opptak og registrering 

Har du studiekompetanse og har ønske om å studere KRLE over nettet, så er du velkommen 
som søker og som student. Nye studenter blir registrert når de har takket ja til 
studietilbudet. Skulle du være litt sent ute, går det an å ordne noen formaliteter i 
forbindelse med oppstartuken eller innføringsturen, hvis du har anledning til å delta der. Ta 
kontakt med studieadministrasjonen i forkant for å gjøre en avtale. 
 

Studie- og emneplaner 
Detaljert presentasjon av studiet finner du på hjemmesiden vår www.nla.no. Om du klikker 
på studentliv oppe til høyre og velger søk kan du skrive inn emnekode eller navn på 
studieprogrammet (KRLE) i søkefeltet. Du vil da finne lenke til studieplan for det nettbaserte 
studiet eller komme direkte inn på den aktuelle emneplanen. Du finner også studieplaner 
for ulike bachelorprogam som du kan bygge videre til om du ønsker å utvide ditt studium til 
et treårig løp. Det nettbaserte studiet er begrenset til følgende emner:  
 

REL111 Jødedom, kristendom og islam, 15 studiepoeng  

REL112 Religion, tekst og tolkning, 15 studiepoeng  

REL113 Religion, kultur og samfunn (10 stp.)  

REL114 Indiske religioner og nyreligiøsitet (10 stp.) 

REL150 Livssyn og etikk (10 stp.)  

REL160 Religionsdidaktikk (10 stp.) 

 

Et normalt, fullt semester er på 30 stp.  

http://www.nla.no/


 

REL111 og REL112 er obligatoriske i årsstudiet i KRLE. REL113, REL114, REL150 og REL160 er 
valgfrie emner. Emnet REL160 tar du hvis du trenger fagdidaktikk (men du skal ikke ta dette 
emnet hvis du planlegger å ta PPU).  

Noen emner har obligatorisk arbeidskrav. Les emneplanene for de ulike emnene for å finne 
ut mer om arbeidskrav, avsluttende vurdering, og pensum. 

 

Praksis 
REL160 Religionsdidaktikk: Velger du dette emnet skal du ha 6 timers punktpraksis i KRLE-
faget i grunnskolen, tilsvarende grunnskolefag ved friskoler, eller faget religion og etikk i 
videregående. Dette er 6 timer praksis av typen punktpraksis, dvs. at du skal ha 6 
undervisningstimer i skolen + tilhørende veiledning som avtales med aktuell lærer. På 
bakgrunn av praksis og teori skives det en praksisrapport. Innleveringsfristen blir i slutten av 
april 2021. Rapporten vurderes til godkjent / ikke godkjent. Emnet avsluttes med en muntlig 
eksamen. For å kunne fremstille seg til denne prøven, må praksisrapporten være vurdert til 
godkjent. Det gis gradert karakter på muntlig eksamen. 

 

Studieavgift 
Studieavgiften for nettbasert studium er kr. 6500.- pr. semester pluss avgift til 
Studentsamskipnaden i Bergen (sammen) på kr. 570. Forfall for betaling av studieavgift er 1. 
februar våren, og 1.september for høsten. 

 

Eksamen og vurdering 
Perioder:  

Eksamensavviklingen i studieåret 2020/21 legges i hovedsak til følgende 2 perioder:  
2.–13. desember 2020 og fra midten av mai til starten av juni i 2021. Datoene for 
eksamenene kunngjøres i forbindelse med oppmelding til vurdering. 

 

Oppmelding:  

Du har selv ansvar for å melde seg opp til vurdering innen fristene. Du må melde seg opp til 
både hjemmeoppgave/praksisrapport og skriftlig skoleeksamen/hjemmeeksamen i hvert 
enkelt emne.  

Om høsten er fristen 1. september, og om våren 1. februar. 

Oppmeldingen foregår på Studentweb.  



 

 

Eget arbeid: 

Alt arbeid som leveres inn skal være ditt eget. Det blir slått hardt ned på alle former for 
plagiat. Plagiat av andres arbeider (herunder kopiering fra nettkilder) kan i verste fall føre til 
utestengelser fra alle studier i Norge i inntil ett år. Det er viktig at du gjør deg godt kjent 
med hvordan du skal referere til faglige kilder.  

Desentralisert eksamensavvikling: 
For fjernstudenter er det mulig å søke om å gå opp til skoleeksamen på nærmeste høgskole.  
Dette må gjøres innen 15. september/15. februar.  
 

Hvordan gå opp til eksamen ved et annet eksamenssted? 
 

1) Du må selv ta kontakt med aktuell høgskole/universitet for å høre om de er villig til å 
arrangere eksamen for deg. Innen 15. februar / 15. oktober sender du søknad til oss 
der du oppgir navn, adresse, telefon/e-post til kontaktperson.  
 

2) Vi sender nødvendig eksamensmateriell til eksamensstedet før eksamen. Du tar selv 
kontakt med eksamensstedet angående oppmøtested og tidspunkt når det nærmer 
seg eksamensdagen.  

 
3) Kontaktpersonen sørger for eksamensrom og skaffer evt. eksamensvakt dersom det 

ikke er andre eksamener på høgskolen den dagen. Vedkommende tar imot 
eksamensmateriell fra oss, og returnerer det umiddelbart etter eksamen. 

 
4) Alle utgifter som eksternt eksamenssted måtte ha ved avviklingen av eksamen, 

belastes studenten. Som nettstudent skal du ikke betale gebyr for desentralisert 
eksamen til NLA. 

Desentralisert eksamen i utlandet   

Det vanlige her er å avlegge eksamen ved et norsk konsulat/ambassade. Disse har samme 
oppgaver som kontaktperson har. Det kan bli krevd et mindre gebyr. 

Tilrettelagt eksamen 

Frist for å søke om tilrettelagt eksamen er 15. september 2020 / 15. februar 2021. 
Søknaden må inneholde forslag til konkrete ordninger, samt begrunnelse. Legeattest / attest 
fra sakkyndig, av ny dato, må vedlegges, med spesifisering av hva slags 
dispensasjonsordning det er bruk for. Slik søknad sendes inn hvert semester, men du 
trenger ikke ny dokumentasjon for hver gang du søker. Søknadsskjema ligger på nettsiden. 



 

Trekking av vurderingsoppmelding 

Annullering av oppmelding til vurdering må gjøres seinest 2 uker før dato for 
innlevering/eksamen. Dette gjøre du selv på Studentweb.  

Sensur og klagefrist 

Sensur av eksamen/vurdering skal normalt foreligge 3 uker etter eksamen (dvs.15 
virkedager). Dersom vurderingsordningen består av 2 eller flere deler, er sensurfristen 3 
uker etter siste eksamensavvikling. 

Karakterene offentliggjøres på Studentweb. 

Klagefristen på karakter er 3 uker etter at sensuren er kunngjort. 

 

Huskeliste for studiestart 
 
Takk ja til studieplass 
Du takker ja til studieplassen gjennom nettsøknaden i Samordna Opptak. Dersom du har 
søkt via lokalt opptak, takker du ja til studieplass i Søknadsweb. 

Aktiver brukerkonto 

Alle nye studenter ved NLA Høgskolen som aksepterer tilbudet om studieplass får 
automatisk opprettet brukerkonto. Brukerkontoen aktiverer du selv før studiestart. 

Du trenger studentnummer og pinkode for å aktivere kontoen. Studentnummeret finner du 
på Studentweb under «Min profil», pinkoden setter du på Studentweb under «Min profil» 
(før du har aktivert brukerkonto kan du benytte ID-porten (BankID etc.) for å logge deg inn 
på Studentweb). 

Brukernavn (studentnummer) og passord kan blant annet benyttes på følgende tjenester: 
Høgskolens læringsplattform (Canvas), trådløst nettverk (eduroam), student-pcer, Inspera, 
Studentweb og Feidetjenester.  

NB: For å logge på det trådløse nettverket, må du legge til @nla.no til brukernavnet. 
Brukerkontoen kan vanligvis ikke tas i bruk før 1. august. 

Betal semesteravgift 

For å komme i gang med studiene må du først betale semesteravgiften. Faktura for studie- 
og semesteravgift blir lagt ut på Studentweb etter at du har takket ja til tilbud om 
studieplass og studiestart nærmer seg. Frist for refusjon av studieavgift er tre uker etter 

http://www.samordnaopptak.no/info/
https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla
https://www.nla.no/for-studenter/verktoy-og-brukerstotte/
https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSNLA&loginModule=idporten
https://www.nla.no/for-studenter/verktoy-og-brukerstotte/tradlost-nettverk/


 

studiestart, egne regler gjelder for semesteravgiften til samskipnaden. Informasjon om 
studie- og semesteravgift finner du på NLAs nettside: https://www.nla.no/for-
studenter/Rettighterogplikter/okonomi/  

I tillegg til å betale studie- og semesteravgift, må du huske å semesterregistrere deg, dette 
gjør du på Studentweb fra 1. august/23. desember. Semesterregistrering er nødvendig for å 
beholde studieplassen. 

Har du ikke fått faktura? Kontakt post@nla.no.  

Semesterregistrering og godkjenning av utdanningsplan 

I tillegg til å betale semesteravgift, må du semesterregistrere deg på Studentweb. Når du 
semesterregistrerer deg, kontrollerer du at din/-e oppdaterte adresse/-r er registrert, ser 
igjennom og godtar utdanningsplanen din og melder deg opp til undervisning og vurdering 
(for studenter med utdanningsplan vil dette skje automatisk for obligatoriske emner, men 
du må likevel sjekke at du finner undervisnings- og vurderingsmeldingene dine under Aktive 
emner). Om registreringen er vellykket forsvinner varslet om at du må semesterregistrere 
deg fra forsiden av Studentweb. Når du har betalt semesteravgift og er semesterregistrert, 
vil det gå melding til Lånekassen om at du er registrert som student ved NLA. Du kan nå få 
utbetalt stipend og lån. Semesterregistrering er også nødvendig for at du skal få tilgang til 
fagsidene på Canvas for de emnene du er oppmeldt til (det går synk en gang i døgnet). 

Studentkort 

NLA Høgskolen bruker digitalt studentbevis. Studentbevis-app kan lastes ned fra App Store 
eller Google play. Appen fungerer som studentbevis blant annet hos kollektivselskaper og 
studentsamskipnader. For å benytte studentbevis-appen, må du ha betalt semesteravgift og 
fullført semesterregistrering for inneværende semester. Tidspunkt for fotografering til 
studentbevis skjer til oppsatte tider ved semesterstart.  

Du vil også få manuelt studentkort som brukes som nøkkelkort, lånekort og legitimasjon ved 
eksamen.  
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Gode råd på tampen 
Når du har bestemt deg for å takke ja til dette studietilbudet anbefaler vi at du skaffer deg 
noen av de sentrale pensumbøkene og tar deg tid til noe oversiktslesning, slik at du får et 
inntrykk av faglitteraturen. Lag deg din egen arbeidsplan der du setter av tid til både lesing 
og skriving. 20 studiepoeng tilsvarer om lag 1500 sider pensum. På 10 uker blir dette 150 
sider i uka. På 15 uker blir det et snitt på 100. Det er godt å komme i gang! 

 

Har du spørsmål angående nettstudiet i KRLE, kontakt studiekonsulent Bjarte Søvde på e-
postadresse bjasov@nla.no eller telefon 55 54 07 66.  

 

Generelle spørsmål/henvendelser/søknader rettes til: 

NLA Høgskolen 

Postboks 74 Sandviken 

5812 Bergen 

Tlf. 55 54 07 00 (resepsjon) 

E-post: post@nla.no 

mailto:mh@nla.no

