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Forkunnskapskrav
Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for
master i ledelse og menighetsutvikling (hyperlink)

Emnebeskrivelse og presentasjon
MAL522 Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign utgjør 10 studiepoeng av
emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet master i ledelse
og menighetsutvikling

Forventet læringsutbytte
Kunnskapsmål
-

Ha kunnskap om ulike typer av liturgi i kirkens historie, herunder tenkning,
praksis og reformarbeid i de nordiske folkekirker
Ha inngående kunnskap om ulike teologiske perspektiver på sentrale
elementer som bønn, tilbedelse og lovsang, preken, dialog og bruken av de
Åndens gaver
Ha kunnskap om hvordan disse kan formes til en helhet i en kirke og i en
husmenighet

Ferdighetsmål
-

Ha utviklet evnen til å samarbeide og lytte til andre i kreative prosesser
Ha demonstrert en tydelig praktisk teologisk refleksjon over utforming av
gudstjenester og møter
Kunne planlegge og gjennomføre en gudstjeneste eller møte i menighet
og/eller husgruppe på en tydelig og trygg måte

Generell kompetanse
-

Ha utviklet en tydelig etisk refleksjon over møte med ulike mennesker i en
gudstjenestesammenheng
Ha evne til å reflektere konstruktivt over egen praksis
Kunne anvende liturgisk kunnskap om møter og gudstjenester til å lede et
fornyelsesarbeid
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Kursbeskrivelse
Emnet tar sikte på å gi en bred innføring i den kristne gudstjenestens historie og
ulike tradisjoner, gudstjenestens innhold og teologi – samt gudstjenestens
utforming og funksjon. Spesielt vil det bli vektlagt å drøfte forholdet mellom faste
liturgiske elementer i gudstjenesten og de mer spontane – bl.a. knyttet til bruk av
Åndens gaver. I emnet vil det også bli vektlagt å drøfte vilkårene for god og
funksjonell planlegging, utforming og gjennomføring av ulike gudstjenesteformer i
ulike konfesjonelle og kirkelige kontekster.

Undervisningsformer (hyperlink til arbeidskrav)
En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler
Når studenten møter til undervisningsuke skal han/hun ha deltatt i 3
gudstjenester i ulike sammenhenger og skrevet et observasjonsnotat over
gudstjenestens form og ledelse (ca. 1 side pr gudstjeneste). Observasjonsnotatene
må være levert for å få anledning til å avlegge eksamen

Eksamens og evalueringsformer
Eksamen
Hjemmeeksamen – Oppgave gis av faglærer via it’s learning, studentene får 10
dager på å besvare oppgaven. Kan bestå av en stor eller to - tre mindre oppgaver.
Eksamen kan enten bestå av en essayoppgave på 5000 ord eller tre mindre
essayoppgaver a 1500 ord.
Innlevering skal ha kildehenvisninger og litteraturliste
Obligatoriske observasjonsnotater må være godkjent for at kandidaten kan få
avlegge eksamen
Gradert karakter A-F

Evaluering
Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i
Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
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