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Kurskod: KM 25 
Ämnesområde: Kyrko- & missionsvetenskap 
Kursens benämning: Missionsvetenskap 2: Mission i kontext 
Kursens nivå: Fortsättningskurs 
Kursens omfattning: 7,5 sp 
Utbildningsnivå: Grundnivå/ First cycle 
Engelskt namn på kursen: Mission studies 2: Mission in context, intermediate course, 
7,5 credits 

1. Fastställande 

Kursplanen är fastställd av Församlingsfakultetens samrådsgrupp 2016-05-30, att 
gälla från och med HT 2016. 

2. Inplacering 

Kursen ingår som ett obligatoriskt moment i Teologisk utbildning för kyrka och 
samhälle med fördjupning i Kyrko- och missionsvetenskap. Kursen kan också läsas 
som fristående kurs. 

3. Förkunskaper 

För tillträde till kursen krävs godkänt betyg på kursen KM 24, eller motsvarande 
kunskaper. 

4. Innehåll 

Kursen ger en breddning av och bakgrund till missionsvetenskapen genom att den 

fokuserar på moment med anknytning till kultur, kontextualisering, evangelisation 

och församlingsplantering. 

A. Kulturkunskap (5 sp) 

Kursen ger en fördjupning i kulturkunskap, kulturanalys, kulturmöten och 

kontexualisering. Ämnet presenteras som vetenskaplig disciplin och de viktigaste 

metodfrågorna introduceras. 

B. Församlingsplantering (2,5 sp) 

Momentet behandlar evangelisation, församlingsbyggande och förhållanden mellan 

mission och kyrka. 

4.1 Undervisningsformer 

På kursen ges föreläsningar i anslutning till de olika momenten. På kursen ingår 
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också seminarier med obligatorisk närvaro. 

5. Mål 

Studenten skall efter avslutad kurs ha kunskaper i kultur, förmåga att analysera 

kulturer och kulturella företeelser i relation till kyrkans mission och dessutom ha 

kunskap om grundläggande moment i evangelisation, församlingsplantering och 

församlingsbyggande arbete. 

Kunskap och förståelse 

Studenten skall efter avslutad kurs 

 visa grundläggande kunskaper i kulturkunskap och kulturantropologi, 

 visa kunskaper i frågor kring kontextualisering och kulturmöten, samt 

 visa insikt i olika sätt att bedriva evangelisation och församlingsplantering. 

Färdighet och förmåga 

Studenten skall efter avslutad kurs 

 visa förmåga att utföra enklare analys av kulturyttringar och kultursystem, 

inklusive studentens egen, 

 visa förmåga att tillämpa en given kommunikationsanalys på olika situationer 

och förmåga att kommunicera över kulturgränser, samt 

 visa förmåga att planera för evangelisation och församlingsplantering i 

varierande kontexter. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Studenten skall efter avslutad kurs 

 visa förmåga att på ett konstruktivt sätt möta människor av olika kulturell 

bakgrund, 

 visa förmåga att reflektera över det egna kulturella och religiösa arvet, samt 

 visa förmåga att utvärdera planer för genomförande av evangelisation och 

församlingsplantering. 

6. Litteratur 

Moment A 

Hiebert, Paul G. Anthropological Insights for Missionaries. Grand Rapids: Baker, 1985. 
(s. 9-283) 

Hiebert, Paul G. Anthropological Reflections on Missiological Issues. Grand Rapids: 

Baker Academic, 1994. (s. 19–51, 75–92) 

Jenkins, Philip. The Next Christendom – The Coming of Global Christianity. Oxford: 

University Press, 2007. (s. 189–261) 
Kirk, Andrew. Vad är mission? Örebro: Libris, 2003. (s. 87-107) 

Moment B 

Allen, Roland. Missionary Methods: St. Paul’s or Ours? Grand Rapids: Eerdmans, 1962 
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(el. senare). (s. 3–173)  

Berentsen, J.-M., T. Engelsviken & K. Jørgensen. Missiologi i dag. Oslo: 

Universitetsforlaget, 1994. (s. 275–305)  

Green, Michael. Evangelism in the Early Church. Guildford: Eagle, 1995. (s. 194–273) 

Sunnliden, Håkan. De heligas gemenskap – om celler inom Svenska kyrkan. Skellefteå: 

Artos, 2010. (s. 5–175) 

7. Examination 

Moment A examineras genom paper (10% av betyget) och i seminarieform (20%). 

Moment A examineras också tillsammans med moment B genom salskrivning (70%). 

8. Betyg 

På kursen ges graderade betyg enligt Församlingsfakultetens ordinarie betygsskala. 

9. Kursutvärdering 

Kursutvärdering sker i enlighet med studiehandbokens instruktioner. 

10. Övrigt 

- 


