Humanistiska och teologiska fakulteterna

TLVC16, Tros- och livsåskådningsvetenskap: Populism och
kristen teologi, 7,5 högskolepoäng
Studies in Faith and World Views: Populism and Christian
Theology, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-03-24 att gälla från och med 202003-24, höstterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs. Kursen kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i tros- och
livsåskådningsvetenskap

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för de mest etablerade definitionerna av politisk populism,
• kunna redogöra för olika former av politisk populism,
• kunna redogöra för hur de samtida populistiska rörelserna ser ut, med viss tonvikt
på Europa,
• kunna redogöra för etablerade teorier om förhållandet mellan olika former av
politisk populism och religion, i synnerhet kristendom i Europa,
• kunna identifiera drag i kristen teologi som är relevanta för analys av relationer
mellan olika former av politisk populism och kristendom,
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Färdighet och förmåga
• kunna problematisera begreppet politisk populism,
• kunna analysera och kritiskt förhålla sig till etablerade teorier om förhållandet
mellan olika former av politisk populism och kristendom i Europa,
• kunna diskutera hur några exempel på kristen teologi i modern historia och i
samtiden förhåller sig till populistiska politiska rörelser,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna förhålla sig kritiskt till olika påståenden om relationen mellan olika
populistiska politiska rörelser och religion i allmänhet och beträffande samtidens
Europa i synnerhet,
• kunna förhålla sig kritiskt till olika teologiska strömningar i relation till politik,
• kunna förhålla sig kritiskt till såväl teologiskt som politiskt positivt laddade
signalord.

Kursens innehåll
Hur ser populismen ut i Europa idag? Var finns de politiska populistiska rörelserna och
vad karakteriserar dem? Hur kan detta förstås? Många populistiska rörelser i
europeisk politik hämtar kraft ur ett bruk av religion. Men på vilket sätt? Och hur är
då förhållandet till kristen teologi? I kursen studeras teorier om politisk populism, hur
den kan beskrivas, olika definitioner och olika varianter. Vidare studeras hur politisk
populism ser ut i Europa idag och dess relation till olika former av kristendom. Kursen
bygger på en förståelse av att analys av religion och religionens roll, i det här fallet i
relation till populism, i viss utsträckning framtvingar val av filosofisk och teologisk
karaktär och stor vikt läggs därför på att studera drag i kristen teologi som är
relevanta för analys av relationer mellan olika former av politisk populism och
kristendom. I detta är ett historiskt perspektiv viktigt. Inom ramen för kursen
presenteras aktuell forskning vid Centrum för teologi och religionsvetenskap av
betydelse för frågor om politisk populism och kristendom.

Kursens genomförande
Utbildningen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform och/eller digitala
verktyg och resurser. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har
tillgång till dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de
tekniska kraven.
Kursen börjar med ett obligatoriskt heldagsseminarium på campus och avslutas med
ett obligatoriskt heldagsseminarium på campus. Undervisningen sker i övrigt i form av
löpande aktivitet på kursplattformen och inspelade föreläsningar som tillgängliggörs
successivt under kursens gång. Föreläsningarna tar sin utgångspunkt i kurslitteraturen
och är tematiskt inriktade på specifika frågeställningar.

Kursens examination
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Kursen examineras genom en skriftlig slutuppgift.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För att erhålla betyget Godkänd på kursen krävs närvaro vid båda
heldagsseminarierna och betyget Godkänd på den skriftliga slutuppgiften. För att
erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs närvaro vid båda heldagsseminarierna
och betyget Väl godkänd på den skriftliga slutuppgiften.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 60 hp studier i valfritt ämne.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.

