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Syfte
•
•
•

att ge en fördjupad kunskap om integrationsfrågor med fokus på missionella och
kulturantropologiska perspektiv
att reflektera kring frågor som väcks i mötet med andra kulturer och religioner och islam i
synnerhet
att få se goda exempel på integration och diakoni i församlingar

Innehåll
Kursen ges i fyra tematiska delar: Det nya Sverige, Kultur och religion, Mötet med islam i Sverige och
Diakoni och integration. Föreläsningarna ges till stor del av gästföreläsare från våra olika
församlingsnätverk. Föreläsningarna och litteraturen lyfter bl a fram de förändringar som skett i Sverige
under de senaste decennierna och visar hur missionsvetenskapliga perspektiv är aktuella i Sverige idag.
Deltagaren får också möjlighet att fundera över förhållandet kultur och religion, framförallt hur vi bör
möta muslimer i vårt samhälle. Kursen vill också ge goda exempel på hur diakonalt och integrerande
arbete kan ta sig uttryck i församlingarna och civilsamhället. Seminarierna i kursen innebär tillfällen för
reflektion och bearbetning av de frågor som väcks i kursen.

Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• ha bearbetat och tillgodogjort sig grundläggande kunskap om missionsvetenskapliga perspektiv på
integration och diakoni
• ha fördjupat sin förståelse för hur kultur och religion förhåller sig till varandra och hur människan
förhåller sig till dessa begrepp
• ha tillgodogjort sig en del av de diakonala och mångkulturella utmaningar och möjligheter som
församlingen och samhället ställs inför
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa medvetenhet och grundläggande färdighet i mötet med människor från andra kulturer
• visa förmåga att formulera och försvara sina egna ställningstaganden i förhållande till alternativa
synsätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att värdera olika förhållningssätt till diakoni och integration
• visa förmåga att reflektera över kyrkans ansvar och roll i integrationsarbetet

Kursmoment och redovisning av kursen
•
•
•
•

Deltagande i lektioner och seminarier
Intervju med någon från annan kulturell bakgrund
Instuderingsfrågor på kurslitteraturen
Deltagande i utvärdering av kursen

Litteraturlista
Myers, Ched. 2016. Gud är papperslös: biblisk tro och rättvisa för invandrare. Varberg: Argument förlag. ISBN:
9789173155014
Mörling, Margareta. 2007. Färgresan: att anpassa sig till en främmande kultur – den inre och den yttre resan.
Eskilstuna: Proklama. ISBN: 9789172881127 (Boken beställes från hbdarovan@yahoo.se och kostar 80 kr
+ porto eller 54 kr + porto om man beställer tre eller fler ex.)
Övrig litteratur ges ut i form av ett kompendium. Total textmängd blir ca 500 s och all litteratur är på
svenska.

