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KRI2050 Misjon i globalt perspektiv (10 stp/ECTS)
Studieprogram

Emne
Eksamen

Omfang

Årsstudium i misjon og kirke (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Bachelor i religion og samfunn (180 stp/ECTS)
KRI2050 Misjon i globalt perspektiv (10 stp/ECTS)
Studenten skal:
• bestå flervalgstest. Bestått/ikke bestått
• presentere svar på en case-study for
klassen. 30%. (A-F)
• skrive en oppgave på 2500 ord i tema
fastsatt av faglærer i samarbeid med
studenten. Oppgaven leveres midt i
semesteret. 70%. (A-F)
48 undervisningstimer

Emnebeskrivelse
Emnet ser på de store endringene som har skjedd i den verdensvide kirken i løpet av de siste hundre
årene, og adresserer samtidens missiologiske utfordringer fra et globalt og pentekostalt ståsted. Kurset
søker å gi en bredere forståelse for Den hellige ånds virke i verden, både ved å diskutere
pinsekarismatikkens vektlegging av Åndens utrustning til tjeneste, og belyse hvordan en
pneumatologisk orientert misjonstenkning forholder seg til andre religioner. Globalisering og
migrasjon – og de utfordringene og mulighetene disse utviklingstrekkene innebærer for misjon
hjemme og ute – diskuterer også. Det bibelske og teologiske grunnlaget for misjon, samt utfordringer
knyttet til misjon og samfunnsutvikling i Vesten, diskuteres i PAL1140 Misjon, kirke og samfunn.
Læringsutbytte
Kunnskap
Studiet skal gi…
• kunnskap om viktige endringer og utfordringer for den verdensvide kirken i det tjueførste
århundret
• kjennskap til pinsekarismatikkens rolle i den globale kirke, herunder viktige kjennetegn ved
pentekostal misjonstenkning
• kjennskap til ulike perspektiver på forholdet mellom misjon, diakoni og andre religioner
• innføring hvordan kirken har forstått misjonsoppdraget opp gjennom historien
• kunnskap om globalisering og migrasjon, og hvilke muligheter og utfordringer disse trendene
innebærer for kirken nasjonalt og internasjonalt
Ferdigheter
Studiet skal styrke studentens…
• forståelse for ulike teologiske tradisjoners beskrivelse av Den hellige ånds rolle i misjon og
evangelisering
• evne til å reflektere kritisk over eget teologisk ståsted og føre dialog med mennesker som
tilhører annen konfesjon, religion eller livssyn
• ferdigheter i å omsette teologiske og strategiske perspektiver på misjon i praksis
Generell kompetanse
Studiet skal gi …
• større engasjement og forståelse for kristen misjon
• større respekt for ulike livssyn og tradisjoner
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forståelse for hvordan samfunnsendringer og konfesjonell identitet påvirker kristen misjon

Undervisningsform
Emnet struktureres gjennom forelesninger, klasseromsdiskusjoner, gruppearbeid og oppgaveløsning.
Undervisningsomfanget er på 48 timer og fordeles på forelesning, veiledning og presentasjon av
oppgaver.
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