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BTM2009N Misjonsteologi (10 ECTS / stp)

Læringsmål: 
Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne: 
- gjøre rede for det bibelske grunnlaget for misjonsoppdraget, både det gammeltestamentlige 

og det nytestamentlige og sammenhengen mellom dem
- gjøre rede for grunntrekk i misjonsteologiens historie
- gjøre rede for de grunnleggende spørsmålene innen misjonsvitenskapen
- gjøre rede for misjonsteologiske spørsmål generelt og med henblikk på samtiden
- gjøre rede for spørsmål knyttet til økumenikk i dagens misjonsvirksomhet.

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne: 
- anvende den kunnskap emnet har bidratt til innen bibelens misjonsteologi i arbeidet med å 

tilrettelegge det kristne misjonsoppdragets grunnlag og målsetting
- anvende den kunnskap emnet har bidratt til innen den systematiske misjonsteologien, i 

debatter, i egne arbeider og i eventuelt framtidig misjonsarbeid
- anvende den kunnskap emnet har bidratt til innen økumenikken, i debatter, i egne arbeider 

og i eventuelt framtidig misjonsarbeid 
- selvstendig finne og henvise til relevant materiale, som kan belyse en problemstilling innen 

misjonsteologien

Emnets innhold: 
Emnet vil gi en innføring i det bibelske og teologiske grunnlaget for kirkens misjonsoppdrag. Med 
utgangspunkt i Matteus 28,16-20 og 2. Korinterbrev 5,11-21 vil man fra et helbibelsk perspektiv 
redegjøre for den bibelske kontekst og ramme som misjonsoppdraget springer ut fra og hører 
hjemme innenfor. Videre vil man ut fra 1. Korintierbrev 8 og 10 se på de utfordringer som urkirkens 
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misjonsvirksomhet stod overfor og videre drøfte forholdet mellom jøder og hedninger med tanke på 
kirkens misjonsoppdrag. Emnet gir også en innføring i misjonstankens begrunnelse i teologihistorien 
og en systematisk-teologisk begrunnelse for misjon med utgangspunkt i læren om den treenige Gud, 
kirkeforståelsen og forholdet mellom kristendom og de andre religioner. Den systematisk-teologiske 
begrunnelsen vil særlig drøfte hvordan det kristne misjonsoppdraget kan utfoldes i vår tid, i lys av 
den økumeniske og samfunnsmessige kontekst.

Organisering og arbeidsmåder:
Emnet er nettbasert. Det går over ett semester og blir organisert med nettleksjoner som vanligvis 
inneholder leseveiledning til pensum, veiledningstekster til nettleksjonene, samt lyd- eller 
videoopptak av forelesninger. Enkelte forelesninger kan inkludere adgang til ekstra ressurser. 
Tidsbruken i emnet er fordelt slik at cirka 40 % av tiden går til Bibelens misjonsteologi og cirka 60 % 
av tiden går til systematisk misjonsteologi. 

Vurdering og eksamen
Alle arbeidskrav og eksamener er individuelle og leveres digitalt.

Arbeidskrav:
For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha fullført følgende arbeidskrav to uker før 
eksamensdato:

- Få godkjent innsendingsoppgave/kunnskapstest 1.
- Få godkjent innsendingsoppgave/kunnskapstest 2.
- Gjennomføre et innføringskurs i oppgaveskriving.
- Levere inn utkast til oppgave innen oppgitt frist for tilbakemelding fra faglærer. 

Oppgaveutkastet skal oppfylle krav etter gjeldende regler (se dokumentet, Krav til 
oppgaveutkast ved prosessorientert vurderingsform). 

Frister for innlevering kunngjøres ved semesterstart.

Eksamen:
Vurderingsform Varighet Varighetstype Omfang Kommentar
Hjemmeeksamen 3 timer Bibelteologisk 

missionsteologi
Hjemmeoppgave 1 semester 2500 

ord
Systematisk 
missionsteologi

Endelig vurdering i emnet skjer på grunnlag av både internetteksamen (hjemmeeksamen) og 
hjemmeoppgave. De to teller henholdsvis 40 og 60 prosent. Ved karakterfastsettelse benyttes en 
gradert karakterskala fra A til F, der E er laveste ståkarakter. 

Pensumlitteratur:
Bibelteologisk misjonsteologi:
Bøe, Sverre. På vegne av Kristus. Fredericia: Kolon, 2021: 1-325.

Systematisk misjonsteologi:
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