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Behörighetskrav 
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt Historia 1b och Samhällskunskap 1b eller motsvarande 
kurser. 

Mål 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• visa förståelse för hur ökad migration påverkar såväl det egna samhället som synen på kyrkans plats i 
samhället, samt  

• ha kunskap om såväl bibelteologiska som samhällsvetenskapliga perspektiv på migration, nation och 
globalisering. 

 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• göra grundläggande observationer kring hur synen på migration och nation påverkar varandra, samt 

• visa förmåga att utifrån ett teologiskt perspektiv kunna reflektera över den kulturella pluralism som 
migration ger upphov till. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 

• kunna ta i beaktande de etiska utmaningar som uppstår till följd av ökad globalisering, och 

• visa förmåga att reflektera över olika förhållningssätt kring migration, nation och globalisering.  

Innehåll och arbetsformer 
Ökad migration förväntas bli en av de stora globala utmaningarna i framtiden. I den här kursen försöker vi 
framför allt utröna vilka teologiska svar det finns på frågor som relaterar till migration, nation och 
globalisering. Frågorna bearbetas från såväl teologiskt som samhällsvetenskapligt håll genom föreläsningar, 
redovisningar, litteraturseminarier, fallstudier och eget fördjupningsarbete.  

Examinationsformer 
Litteraturseminarium (3 hp) 
PM (4,5 hp) 
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* 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: 
 

• Kursen ges för första gången våren 2024.
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(Digital text, läggs ut på itslearning). 
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Grand Rapids: Baker Academic.  
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Migration and Mission. Eugene: Pickwick. (Kapitel 1–6). 

 
Utöver detta tillkommer cirka 300 sidor till PM:et. 
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