Levende tro - kristen tro i praksis
Living faith - Christian faith and praxis
Innhold

Emnekode: TRO-105

Dette emnet inngår i nettbasert årsstudium i
trosopplæring. Årsstudiet tilbys som et deltidsstudium
over to år med fire emner à 15 studiepoeng i et
samarbeid med MF vitenskapelige høyskole. MF og
VID er ansvarlige for to emner hver.

Antall studiepoeng: 15
Tilbys som enkeltemne: Ja
Emnestatus: Valgemne
Studienivå: Lavere grad
Plassering i studieløpet

Dette emnet fokuserer på spørsmål knyttet til barn og
unges trospraksiser i hjem og kirke og gir
perspektiver på den konteksten barn og unge vokser
opp i. Emnet tar for seg gudstjenestearbeid for og
med barn og unge, forkynnelse, misjon og diakoni.

Heltid: Ikke aktuelt
Deltid: Ikke aktuelt
Norsk
Undervisningssted: Nettbasert
Undervisningstermin: Vår

Emnet har tre hovedtemaer. Det første hovedtemaet
fokuserer på kristne trospraksiser generelt, på barn
og unges samfunnskontekst, medarbeiderskap og
bønn. Studentene skal kunne anvende kristne
praksiser på en relevant måte i ulike
trosopplæringstiltak og reflektere over bruken av
disse. Det andre hovedtemaet omhandler
forkynnelse og gudstjeneste. Studentene skal
oppøve ferdigheter i gudstjenesteplanlegging og
trosformidling til barn og unge. Det tredje
hovedtemaet omhandler misjon og diakoni.
Studenten skal tilegne seg kunnskap om den
teologiske begrunnelse for misjon og diakoni med
henblikk på kirkens trosopplæring. Studentene skal
kunne formidle til barn og unge kirkens misjons- og
diakonale oppdrag og kunne engasjere barn og unge
i diakonale oppgaver i nærmiljøet og/ eller globalt.

Obligatorisk undervisning: Ja
Praksisstudier: Nei
Praksisomfang: 0 timer/uker
Undervisningsomfang:
22 timer
Omfang annet lærerstyrt arbeid:
22 timer
Omfang studentstyrt arbeid:
361 timer
Totalt antall studentarbeidstimer:
405 timer
Progresjonskrav:

Hovedtemaer:




Kristne trospraksiser
Forkynnelse og gudstjeneste
Misjon og diakoni

Læringsutbytte
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter
og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten



kjenner til trekk ved norsk kirke- og samfunnskontekst og trosopplæringen som arena
for globaliseringsprosesser
har bred kunnskap om kristne praksiser og bruken av disse i trosopplæringen
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har kunnskap om forkynnelse for barn og unge
har bred kunnskap om Den norske kirkes gudstjenesteordning og hvordan bidra til et
kontinuerlig gudstjenestearbeid for og sammen med barn og unge
har kunnskap om den teologiske forankringen for diakoni og misjon og deres plass i
trosopplæringen
har kunnskap om hvordan kirken som et diakonalt og inkluderende fellesskap kan
inkludere barn og unge med funksjonsnedsettelser
kjenner til utfordringer knyttet til makt, kjønn og overgrep i kirken

Ferdigheter:
Studenten







kan anvende kristne praksiser på en relevant måte i ulike trosopplæringstiltak og
reflektere over bruken av disse i ulike sammenhenger
kan rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere i trosopplæringsarbeidet i
lokalmenigheten
kan forkynne for barn og unge og kan reflektere over hvilken betydning samspillet
mellom predikant, tilhører og bibeltekst har for forkynnelsen
kan planlegge og gjennomføre gudstjenester i samarbeid med prest, øvrige ansatte
og frivillige i menigheten
kan planlegge og engasjere barn og unge i diakonale oppgaver i nærmiljøet eller
globalt samt reflektere over hvordan misjonsoppdraget kan formidles til barn og unge
kan reflektere faglig over makt- og kjønnsperspektiv i trosopplæringsarbeidet

Generell kompetanse:
Studenten




har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til egen person i ulike roller i
trosopplæringen
kan utveksle synspunkt og erfaringer med kollegaer og frivillige medarbeidere i
forhold til sentrale kristne trospraksiser i hjem og kirke
kan formidle skriftlig og muntlig sentralt fagstoff om kristne trospraksiser

Arbeids- og undervisningsformer





Nettleksjoner
Selvstudium
Samtaler på digital læringsplattform
To-dagerssamling med framlegg og gudstjenesteøvelser

Obligatoriske aktiviteter






Skriftlig presentasjon på 400-600 ord om seg selv, troshistorie og motivasjon for å
delta i emnet. Selvpresentasjonen leveres på digital læringsplattform.
Bidra aktivt med innlegg på digital læringsplattform
Delta på to-dagers studiesamling
Forberede et kort framlegg knyttet til pensumlitteratur og egen praksis. Framlegget
presenteres i gruppe på samling
Gruppevis forberedelse av en gudstjeneste i forkant av samlingen. Gudstjenesten
gjennomføres og evalueres på samlingen
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Vurderingsordning
Vurderingsform

Varighet

Vurderingsuttrykk

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

8 uker

A-F

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen
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