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Behörighet/förkunskaper

Grundläggande behörighet för högskolestudier och områdesbehörighet 1.

Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa kunskap om såväl bibelteologiska som samhällsvetenskapliga perspektiv på migration, nation och
globalisering, samt
• visa förståelse för hur ökad migration påverkar såväl det egna samhället som synen på kyrkans plats i
samhället.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att analysera hur synen på migration och nation påverkar varandra, samt
• visa förmåga att analysera den kulturella pluralism som migration ger upphov till ur ett teologiskt
perspektiv.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att diskutera de etiska utmaningar som kommer ur en ökad globalisering, samt
• visa förmåga att värdera olika förhållningssätt till migration, nation och globalisering.

Innehåll

Med utgångspunkt i den stora immigrationen som det svenska samhället ställdes inför hösten 2015 och den
efterföljande samhällsutveckling vi sett sedan dess, ställer kursen frågor om vad de teologiska svaren är på
frågor som rör migration, nation och globalisering. Frågorna bearbetas såväl ur teologiska som
samhällsvetenskapliga perspektiv.

Undervisning/arbetsformer

Föreläsningar, redovisningar, litteraturseminarier och diskussion av fallstudium.

Examination

Litteraturseminarier med sammanfattningar (3hp)
Sammanfattande PM (4,5hp)

Betyg

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.
Litteratur och examinationer kvarstår på samma sätt som förra gången, referenslistan på fördjupningsarbetet
har uppdaterats och föreläsningsinnehåll har delvis förändrats, inte minst p.g.a. att kursen tar upp
samtidsfrågor som i hög utsträckning har påverkats av den globala pandemin.
Litteratur
Cavanaugh, William T. 2004. "Killing for the Telephone company: Why the Nation-State is Not the Keeper
of the Common Good" i Modern Theology. 20:2. (s 32)
Hylland Eriksen, Thomas. 2014. Globalization: The Key Concepts. Bloomsbury. (224 s)
Nguyen, Than van & John M. Prior. 2014. God's people on the move: Biblical and Global Perspectives on Migration
and Mission. Eugene: Pickwick. (180 s)
Egen vald litteratur ca 300 s i relation till eget fördjupningsarbete
Referenslista lämnas ut vid kursstart.

