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Behörighet/förkunskaper
Kurser i teologi eller religionsvetenskap om minst 120 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng i Trosoch livsåskådningsvetenskap på fortsättningsnivå (grundnivå 2), eller motsvarande. Dessutom krävs
kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Mål/förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna redogöra för hur ökad migration och globalisering påverkar såväl det egna samhället som kyrkans
plats och roll i samhället, samt
• kunna beskriva såväl bibelteologiska som samhällsvetenskapliga perspektiv på migration, nation och
globalisering.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna analysera hur migration och globalisering påverkar synen på religion och politik med speciell
betoning på frikyrklighetens förändrade roll i det nya civilsamhället,
• visa förmåga att teologiskt analysera den kulturella pluralism och de etiska utmaningar som migration
ger upphov till, samt
• formulera sig muntligt och skriftligt på ett stringent och språkligt korrekt sätt kring de teman och
problemställningar som kursen särskilt behandlar.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att värdera olika teologiska förhållningssätt till migration, nation och globalisering utifrån
vilka konsekvenser det får för synen på makt- och könsrelationer, hållbarhet och kyrkans politiska roll.

Innehåll

Globalisering och stora immigrantströmmar har ställt såväl samhälle som kyrka i en ny situation kring frågan
om synen på nationalstaten och om kyrkans roll i civilsamhället. Samtidigt utmanas traditionella synsätt på
sekularisering och politik som kräver en förnyad teologisk reflektion. Kursen kommer att teologiskt bearbeta

dessa områden för att se vilka omförhandlingar som behöver göras inom teologi och praktik i en situation
”post det sekulära”. Speciellt fokus läggs på vad dessa förändringar innebär för svensk frikyrkorörelse som
en aktör i civilsamhället med stora internationella nätverk samt dess utmaningar för dess kyrkliga praxis.

Undervisning/arbetsformer

Föreläsningar & litteraturseminarier. Kursen inkluderar internationellt besök samt bearbetning av några
konkreta fallstudier.

Examination

Litteraturseminarier med skriftliga sammanfattningar (3 hp)
Två fallstudier som bearbetas i seminarium (3 hp)
En vetenskaplig artikel skriven på engelska (4 hp)

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