Studieprogram
Kurs
Evalueringsform

Arbeidskrav
Omfang

Årsstudium i menighetsledelse (60 stp/ECTS)
Bachelor i teologi og ledelse (180 stp)
PAL1020
Kommunikasjon
og
prekenlære
(10stp/ECTS)
Studenten skal:
skrive en oppgave på 2000 ord som drøfter
sentrale aspekter ved kommunikasjon og
forkynnelse. 50%. A-F.
gjennomføre en muntlig fremføring
inkludert påfølgende gruppeveiledning og
egenrefleksjon. 50%. A-F.
Deltakelse i tre forumdiskusjoner på Moodle
48 undervisningstimer. (Noen av disse kan knyttes til
læringsaktiviteter på Moodle).

S die ka gi
kjennskap til modeller, metoder og verktøy for kreative prosesser i forberedelsen av en
preken eller et foredrag
god kunnskap om ulike kommunikasjons- og prekensjangere, deres oppbygging og viktigste
elementer
kjennskap til det teologiske grunnlaget for ulike forkynnelsesformer
kunnskap om sentrale elementer i retorikk og historiefortelling
kjennskap til hvordan forkynnelse kan være transformativ ledelse i samspill med andre
elementer i møtet/gudstjenesten, organisasjonens totale praksis og forkynnerens liv.

S die ka
ke de e
evne til å forberede og fremføre en preken, foredrag eller presentasjon
evne til effektivt å kommunisere med og lytte til tilhørerens språk og interesser
forbedret evne til å reflektere praktisk, etisk og teologisk omkring forkynnelse som et
element i transformativ ledelse og menighetsledelse
S die ka gi
en lyttende og ydmyk holdning i forhold til tilhørere og forkynnerrollen
teologisk og etisk bevissthet i forholdet til kommunikasjonsprosesser
mot, glede og lidenskap for å kommunisere autentisk og transformativt

Dette emnet retter søkelyset mot kristen forkynnelse og prosessene som skaper gode forkynnere og
kommunikatorer. Studenten vil få praktisk en innføring i ulike prekensjangre og metoder i forberedelse
av kommunikasjon. Emnet vil også sette fokus på forkynnerens indre liv og etiske integritet, og hjelpe
studenten til å reflektere teologisk omkring Åndens funksjon i kristen forkynnelse. Studenten vil også
få mulighet til å delta aktivt i felles refleksjon over hva som er god kommunikasjon gjennom blant
annet undervisning, gruppesamtaler og egne framføringer.
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Det legges opp til læring i teori og praksis gjennom en blanding av forelesninger, dialog, erfaringsbasert
læring (caseoppgaver og øvelser) og læringsaktiviteter på Moodle. Emnet består av til sammen 48
undervisnings- og treningstimer.
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