Humanistiska och teologiska fakulteterna

KRMD28, Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och
nationalism, 7,5 högskolepoäng
Church and Mission Studies: Christianity and Nationalism, 7.5
credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-08-25 att gälla från och med 202008-25, vårterminen 2021.

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

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 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 nationalism,
• kunna redogöra för olika former av nationalism,
• kunna identifiera de viktigaste teorierna om förhållandet mellan kristendom och
nationalismens uppkomst,
• kunna identifiera och redogöra för olika former av förhållandet mellan
kristendom och nationalism i olika världsdelar idag,

2/ 4

Färdighet och förmåga
• kunna analysera hur olika teologiska och kyrkliga traditioner såväl som politiska
ideologier och system påverkar förhållandet mellan olika former av kristendom
och nationalism,
• kunna skissa olika möjliga utvecklingsscenarier gällande förhållandet mellan
kristendom och nationalism i olika kontexter,
• kunna analysera hur nationalistiska ideologier påverkar kristen teologi och praxis,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna kritiskt värdera olika nationalistiska och teologiska påståenden och
ideologiska positioner i förhållande till vetenskapliga teorier och en bred global
syn på olika former av kristendom och nationalism,
• kunna kritiskt diskutera och värdera olika kristna gruppers och kyrkors politiska
och teologiska ställningar gentemot nationalism,
• kunna kritiskt diskutera och värdera olika politiska partiers retorik kring
kristendomens plats i nationella identiteter.

Kursens innehåll
I kursen studeras de mest centrala teorierna om nationalismens uppkomst och olika
kyrkors sätt att relatera till nationalstaten samt nationalistiska rörelser, identiteter och
ideologier i historia och samtid, med ett globalt perspektiv. I kursen analyseras även
hur teologi, kyrkliga ritualer, kyrklig tillhörighet och nationell identitet hänger ihop.
Studenten får därutöver möjlighet att fördjupa sig i förhållandet mellan kristendom
och nationalism i ett land under en viss period.

Kursens genomförande
Undervisning ges på distans i form av föreläsningar, uppgifter och olika
slags interaktiva arbetsmetoder. Varje student har en obligatorisk muntlig
presentation på samma tema som vederbörandes skriftliga slutuppgift.

Kursens examination
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.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För att uppnå betyget Godkänd på kursen krävs betyget Godkänd på den skriftliga
slutuppgiften. För att uppnå betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl
godkänd på den skriftliga slutuppgiften.
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Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 hp studier inom 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.
3. Kursen kan ingå som valbar delkurs i KRMC13.

4/ 4

Prov/moment för kursen KRMD28, Kyrko- och missionsstudier: Kristendom
och nationalism
Gäller från V21
2101 Kyrko- och missionsstudier: Kristendom och nationalism, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

