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Kirkens oppdrag: historisk og aktuelt (nettemne)  

The mission of the church: historical and contemporary perspectives 

(online course)  

 

Innhold 

Emnet gir en bred innføring i kirkens oppdrag i 

verden med særlig vekt på oldkirken, de store linjer i 

kirkens historie og nyere norsk kirke- og 

misjonshistorie. Det gir en kort presentasjon av 

historiske og samtidige forståelser av misjon, og 

reflekterer bibelteologisk og systematisk-teologisk 

over kirkens sendelse. Emnet gir kunnskap om 

teologiske problemstillinger knyttet til kirkens møte 

med ulike kulturelle og religiøse kontekster. 

 

 

Hovedtemaer: 

• Kirkens opprinnelse, oppdrag og vekst i de 
første 400 år 

• Kirkens selvforståelse og grunnleggende 
oppdrag i verden 

• De store linjer – kirkens historie gjennom 
2000 år 

• Ulike misjonsforståelser i historien 

• Kirkens misjonale vesen i bibelteologisk og 
systematisk-teologisk perspektiv 

• Perspektiver fra nyere norsk misjonshistorie 
 

Læringsutbytte 

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 

og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

• har bred kunnskap om den kristne kirkes opprinnelse og geografiske spredning i og 
utenfor Romerriket i de første 400 år, dens utvikling av sentrale lærepunkter, 
organisasjonsdannelse og overgang til statsreligion 

• har oversiktsmessig kunnskap om de store linjer i kirkens historie gjennom 2000 år 

• har kunnskap om kirke- og kristenliv i det norske samfunn samt norsk misjon og 
økumenikk fra ca. år 1800 til nåtid 

• har bred kunnskap om historiske og samtidige forståelser av kirkens misjon  

• har kunnskap om teologiske problemstillinger knyttet til kirkens tro og praksis i et 

flerreligiøst samfunn 

 

Emnekode: BATEOL1025 

Antall studiepoeng: 10 

Tilbys som enkeltemne: Ja 

Emnestatus: Obligatorisk 

Studienivå: Lavere grad 

Plassering i studieløpet 

Heltid: 1. studieår 

Deltid: 1. studieår 

Undervisningsspråk: Norsk 

Undervisningssted: Nettbasert 

Undervisningstermin: Høst 

Obligatorisk undervisning: Nei 

Praksisstudier: Nei 

Praksisomfang: 0 timer/uker 

Undervisningsomfang: 
30 timer 

Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
10 timer 

Omfang studentstyrt arbeid: 
230 timer 

Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Progresjonskrav: Ingen 
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Ferdigheter: 

Studenten 

• kan reflektere over kirkehistorisk metode og kildebruk på et grunnleggende 
akademisk nivå 

• kan reflektere kritisk og konstruktivt over kirkens oppdrag i en samtidskontekst 
 

Generell kompetanse: 

Studenten 

• har grunnleggende forståelse av den kristne kirkes vesen og virke i historie og nåtid 

• har grunnleggende forståelse av den kristne kirke som lokalt og globalt trossamfunn 

• kan utveksle begrunnede synspunkter med andre på tilsvarende fagnivå og drøfte 
ulike problemstillinger knyttet til faget 

• kan delta i faglig og generell debatt om forståelsen av kirkens oppdrag i en norsk 

samtidskontekst 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Nettleksjoner 

• Undervisning på digital plattform 

• Studentaktivitet og faglig forum på læringsplattformen i emnet  

• Studentframlegg i plenum  

• Gruppearbeid 

• Selvstudium 

• Veiledning på essay som inngår i vurderingsform 
 

 

Obligatoriske aktiviteter 

• Obligatorisk oppstartsamling på digital plattform 

• Litteraturrapport, 1000 ord (+/- 10 %) 

• Forberede og gjennomføre et gruppeframlegg over oppgitt tema på digital plattform  

 

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Muntlig eksamen på digital plattform 30 minutter A-F 

Essay over oppgitt emne, 1500 ord (+- 10%) 
Semesterets 
undervisningsperiode 

A-F 

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 

Begge vurderingsdelene må være bestått for at kandidaten skal få endelig karakter i emnet. 
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Vekting: Essay – 51/100, Muntlig eksamen – 49/100 

Annet 

Det forventes en betydelig grad av selvstudium i emnet. 

 

Pensum 

Se leganto. 


