
 

     
 
 

Kursplan 

Missionsvetenskap, 7,5 högskolepoäng 
Mission Studies, 7,5 ECTS-credits 

Kod KM101C Giltig från Vårterminen 2023 
Ämnesgrupp Kyrko- och missionsstudier Fastställd 2010-03-18 
Nivå G1N, grundnivå 1 Senast ändrad 2022-09-16 

Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier och områdesbehörighet 1. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa kunskap om vad som karaktäriserar missionsvetenskapen som teologisk disciplin, 

• kunna förklara några bibelteologiska perspektiv på kyrkans missionsuppdrag, 

• kunna beskriva och jämföra olika synsätt på innebörd, mål och metoder i kyrkans mission liksom olika 
förhållningssätt i mötet med olika samhällsformer, kulturmiljöer och religioner, i historiskt perspektiv 
och i samtiden, samt 

• visa kunskap om huvuddrag och utvecklingslinjer i svensk missionshistoria. 
 
Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att muntligt eller skriftligt redogöra för och analysera några aktuella teman i den 
internationella och ekumeniska missionsdebatten, såsom helhetssyn i mission, kontextuell teologi samt 
olika religionsteologiska modeller. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förmåga att med hjälp av stoff från kursen diskutera och bedöma relevansen i principiella och 
aktuella tankegångar kring en missionell kyrka i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. 

Innehåll och arbetsformer 
Den kristna kyrkans missionsuppdrag har både ett lokalt och ett globalt perspektiv och kan studeras både 
historiskt och teologiskt. Kursen syftar till att ge en grundläggande kännedom om viktiga perspektiv som 
studiet av kristendomen som en missionerande världsreligion innefattar: Missionsvetenskap som teologisk 
disciplin; bibelteologiska perspektiv på kyrkans missionsuppdrag; olika missionsförståelse och missions-
modeller i historiskt och samtida perspektiv; den internationella missionsekumeniken, dess utvecklingslinjer 
och samtida dokument; kyrka och teologi i kontext – spänning mellan det lokala och det universella; mission 
och samhälle – politik, miljö, rättvisa, diakoni och bistånd; strategier och metoder i kyrkans mission – några 
olika inriktningar; tro möter tro – religionsmöten och religionsteologi; huvuddrag och utvecklingslinjer i 
svensk missionshistoria samt missionell kyrka i ett alltmer pluralistiskt samhälle. 
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Examinationsformer 
Litteraturseminarier (2 hp) 
Inlämningsuppgift: Läsrapport religionsteologi. (2,5 hp) 
Hemtentamen (3 hp) 
 
* används för att markera de examinationsformer där differentierade betyg inte ges. Om studenten har ett 
beslut från ALT om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge 
ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt. 

Betygsskala 
Som betyg på kursen används Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). 

Kursutveckling 
Vid kursens avslutning genomför studenterna en kursvärdering som sammanställs och kompletteras av 
kursansvarig lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren. Sedan förra gången kursen gavs har 
följande förändringar genomförts: 
 

• Kurslitteratur har bytts ut för att förstärka de pentekostala perspektiven, och för att få större variation 
av författare vad gäller kön och etnicitet. Miguel Álvarez Theology of Mission är huvudbok vid sidan om 
Andrew Kirks Vad är mission? En teologisk undersökning. Álvarez bok behandlar ekumenik och 
missionskonferenser och kan därför ersätta Kapstadsöverenskommelsen och Tillsammans för livet: Mission och 
evangelisation i en värld i förändring. I den del av kursen som behandlar kontextuell teologi byts boken Jesus 
för världen: Röster från den världsvida kyrkan ut mot artiklar av Elizabeth Conde-Frazier, Melba P. Maggay, 
Elizabeth Mburu och Corneille Nkurunziza. I religionsteologi kvarstår Kajsa Ahlstrands bok Vägar: En 
öppen religionsdialog, men Chris Wrights Den enda vägen? Jesus och religionerna (som är slutsåld hos förlagen) 
byts ut mot artiklar av Martha Th. Frederiks, Amos Yong samt Timothy C. Tennent. Artiklarna läggs ut 
på itslearning.  
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