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Generell informasjon 

Dette er et emne i nettstudiet i årsenheten for trosopplæring. I emnet skal studentene 

arbeide med spørsmål om hvordan troen leves og praktiseres i kirke og samfunn. 

Emnet har tre delemner: 

A. Kristne praksiser  
B. Forkynnelse og gudstjenesteliv  
C. Misjon og diakoni  

 

Læringsutbytte 

A. Kristne praksiser 

Kunnskaper  

Etter fullført delemne A skal studenten ha kunnskap om: 

 kirken som global aktør og trosopplæringen som arena for globaliseringsprosesser 

 sentrale trekk ved norsk kirke- og samfunnskontekst 

 kristne praksiser, bruken av disse i trosopplæringen og betydningen de har for barn 
og unges livsmestring og livstolkning både i en lokal og i en global kontekst 

 arbeid med frivillige og spesielt ungdommer som medarbeidere 
 

Ferdigheter 

Etter fullført delemne A skal studenten kunne: 

 anvende kristne praksiser på en relevant måte i ulike trosopplæringstiltak, og 
reflektere over hvordan og hvorfor en bruker de slik i den aktuelle konteksten 



 imøtekomme barn og unges spørsmål og utfordringer knyttet til livsmestring og 
livstolkning 

 reflektere over hvordan vi rekrutterer og følger opp medarbeidere i trosopplæringen 

 

B. Forkynnelse og gudstjenesteliv  

Kunnskaper 

Etter fullført delemne B skal studenten ha kunnskap om: 

 forkynnelse for barn og unge 

 hvordan retorikk kan brukes konstruktivt i utforming av forkynnelse 

 hvordan predikant, tilhører, bibeltekst og preken samspiller i forkynnelsen 
 “Ordning for hovedgudstjeneste i Den norske kirke”, om dens bakgrunn, oppbygning 

og enkeltelementer  

 Hvordan en kan være med på å bygge opp og lede et kontinuerlig gudstjenestearbeid 
for og sammen med barn og unge 

 

Ferdigheter 

Etter fullført delemne B skal studenten kunne: 

 reflektere over den betydning predikant, tilhører og tekst har i prekenen  

 ha ferdighet i praktisk forkynnelse, inkludert formidling i en trosopplæringssetting 
 reflektere over bruk av rom, kropp, symboler, tekst og musikk i utforming av 

gudstjenester  

 reflektere over gudstjenestefeiringens betydning for barn og unges livstolkning og 
livsmestring  

 være med å planlegge og gjennomføre  gudstjenester i samarbeid med prest og 
øvrige ansatte og frivillige i menigheten  
 

 

C. Misjon og diakoni 

Kunnskaper 

Etter fullført delemne C skal studenten ha kunnskap om: 

 Guds misjon som hele kirkens oppdrag og som en del av trosopplæringen 

 diakoniens teologiske forankring og diakonalt arbeid  

 makt- og kjønnsperspektiv knyttet til overgrep i kirken 

 kirkens møte med barn og unge med funksjonsnedsettelse 

 

 



Ferdigheter 

Etter fullført delemne C skal studenten kunne: 

 reflektere over hvordan misjonsoppdraget kan formidles til barn og unge  
 planlegge og engasjere barn og unge i diakonale oppgaver i nærmiljøet eller globalt 

 kunne anvende kunnskap om makt- og kjønnsperspektiv slik at alle barn i kirken blir 
møtt, forstått og ivaretatt   

 

Arbeidsform og organisering 

18 nettleksjoner legges ut i løpet av semesteret, til disse hører det ulike former for materiell 

og lenker. Kurset forutsetter en betydelig grad av selvstudium, kombinert med 

studentaktivitet gjennom emnets faglige forum på It’s learning. I tillegg blir det én samling á 

2 dager på MHS.  

 

Studiepoengreduksjon 

Det gis studiepoengsreduksjon ved emner som delvis overlapper dette emnet. 

 

Studiekrav 

For å få avsluttende vurdering må den enkelte student:  

 levere en selvpresentasjon på 400-600 ord der en skriver noe om seg selv og sin 
troshistorie, samt redegjør for motivasjon for emnet. Selvpresentasjonen skal 
leveres på It´s learning innen én uke etter studiestart  

 bidra med minst to innlegg i emnets faglige forum på It´s learning  

 delta på todagers studiesamling på Misjonshøgskolen  

 forberede et kort framlegg knyttet til pensumlitteratur og egen praksis. 
Framlegget presenteres i gruppe på samling på MHS 

 forberede i gruppe en gudstjeneste som fremføres og gjennomgås på samling på 
MHS 

 delta i evaluering av studietilbudet om det er aktuelt i gjeldende semester 
 

Avsluttende vurdering 

Eksamensessay på 3000 ord (+/- 10 %) i et emne oppgitt av faglærer. Tematikken skal 

gjenspeile emnets læringsmål. Essayet leveres inn første dag i eksamensuka. Essayet gis 

karakter (A-F). 
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