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Kunna redogöra för de mest 
etablerade definitionerna av 
politisk populism, de olika 
formerna av politisk 
populism samt hur samtida 
populistiska rörelserna ser ut, 
med tonvikt på Europa. 

Du kan på ett korrekt sätt 
redogöra för etablerade 
definitioner av politisk 
populism, för olika former 
den tar sig samt ge en 
översikt av populistiska 
rörelser i Europa idag.	

Du kan dessutom föra en 
problematiserande diskussion 
om definitionerna.	

Kunna redogöra för 
etablerade teorier om 
förhållandet mellan olika 
former av politisk populism 
och religion, i synnerhet 
kristendom i Europa. 

Du kan på ett korrekt sätt 
återge huvuddragen i teorier 
om förhållandet mellan 
politisk populism och 
kristendom.	

Du kan därutöver kritiskt 
diskutera om och på vilket 
sätt kristendomen har en 
särställning.	

Kunna identifiera drag i 
kristen teologi som är 
relevanta för analys av 
relationer mellan olika former 
av politisk populism och 
kristendom.	

Du kan identifiera drag i 
kristen teologi som är 
relevanta för att analysera 
förhållandet mellan politisk 
populism och kristendom.	

Du kan dessutom peka på 
hur olika drag i kristen teologi 
kan vara relevant på olika sätt 
i olika kontexter.	

Kunna problematisera 
begreppet politisk populism, 
analysera och kritiskt förhålla 
sig till etablerade teorier om 
förhållandet mellan olika 
former av politisk populism 
och kristendom i Europa, 
samt diskutera hur några 
exempel på kristen teologi i 
modern historia och i 
samtiden, förhåller sig till 
populistiska politiska rörelser.	

Du visar förmåga att 
problematisera det centrala 
begreppet populism liksom 
gängse teorier om 
förhållandet mellan 
kristendom och populism i 
Europa samt förmåga att 
diskutera detta förhållanden 
med utgångspunkt i konkreta 
förhållanden.	

Du kan därutöver föra en 
kritisk och problematiserande 
diskussion om relationen 
mellan definitioner av 
centrala begrepp och teorier 
om förhållandet mellan 
kristendom och populism i 
Europa, liksom om 
betydelsen av hur kristen 
teologi definieras.	

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

Du visar förmåga att förhålla 
dig kritiskt till olika 
uppfattningar om 
förhållandet mellan 
populistiska politiska rörelser 
i Europa och kristen teologi.	

Därutöver visar du förmåga 
att visa på möjliga samband 
mellan olika påståenden om 
politisk populism och 
förmåga att läsa teologiska 
strömningar teoligiskt.	

	


