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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-01-27 att gälla från och med 2019-
01-27, vårterminen 2019.

 

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

 

Kursens mål
 
Efter avslutad kurs ska den studerande 

 

Kunskap och förståelse
kunna redogöra för  grundläggande drag i den postsovjetiska utvecklingen i
Ryssland och Ukraina samt i mindre utsträckning i övriga postsovjetiska stater
utifrån politiska, kulturella och identitetsmässiga aspekter, 
kunna reflektera över ämnesrelevanta teoretiska perspektiv kring nationella
identiteter, politisk legitimitet, filmmediet, tolkning, individuella och kollektiva
minnesprocesser, och media och kommunikation, 

 

Färdighet och förmåga

Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÖCKB14, Politik, kultur och identitet i Ryssland, Ukraina och
andra postsovjetiska stater, 15 högskolepoäng

Politics, Culture and Identity in Russia, Ukraine and Other Post-
Soviet States, 15 credits

Grundnivå / First Cycle

Huvudområde Fördjupning

- G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav
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kunna översiktligt beskriva och diskutera den politiska, kulturella, och
identitetsmässiga utvecklingen i Ryssland, Ukraina samt i mindre utsträckning i
övriga postsovjetiska stater, 
kunna diskutera och analysera film, både i fråga om innehåll och
formframställning, som ett medium för kulturuttryck och identitet, 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
inom ramen för studiet av den postsovjetiska kultur- och samhällsutvecklingen
kunna reflektera över bredare samhällsrelevanta och kulturteoretiska problem
kring identitet, politisk legitimitet och kommunikation, 
kunna kritiskt värdera konstruktioner av regionala och nationella identiteter, 

 

Kursens innehåll
 
Kursen fokuserar på utvecklingen i Ryssland, Ukraina och andra postsovjetiska stater
efter Sovjetunionens upplösning 1991 med tonvikt på politik, identitet och kultur.
Efter en kort historisk introduktion som utgår från 1900-talets ryska och sovjetiska
historia ger kursen en översikt över den postsovjetiska politiska utvecklingen med
inblickar i centrala tematiska fält som nationsbyggen, minnespolitik, migration (med
fokus på centralasiatisk migration till Ryssland och ukrainsk dito till Italien och Polen),
säkerhetspolitik (delvis med fokus på Kaukasus) och identitetsskapande. Under den
avslutande delkursen visas och analyseras främst rysk och ukrainsk postsovjetisk film
(6-9 filmer) som uttryck för kultur och identitet. Exempel på teman som filmerna
aktualiserar är: 1900-talets traumatiska erfarenheter; narrativitet
och identitet; religion, myt och minnespolitik. 
Kursen består av följande delkurser: 
1. Historisk introduktion till Ryssland, Ukraina och det postsovjetiska området, 3
högskolepoäng. 
2. Politik, kultur och identitet, 6 högskolepoäng 
3. Film i det postsovjetiska Ryssland och Ukraina, 6 högskolepoäng 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen sker i form av föreläsningar, obligatoriska filmvisningar (6-9) och
seminarier (7-10 obligatoriska). Utebliven närvaro vid obligatoriska moment kan tas
igen enligt lärarens anvisningar. 

 

 

Kursens examination
 
Delkurs 1 examineras genom hemtentamen 
Delkurs 2 examineras genom aktivt deltagande på seminarier och skriftliga uppgifter
samt genom en hemtentamen. 
Delkurs 3 examineras genom aktivt deltagande på seminarier och skriftliga uppgifter. 
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
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fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på hela kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga
delkurser. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs därutöver betyget Väl
godkänd på minst 9 högskolepoäng. 

 

Förkunskapskrav
 
Grundläggande behörighet samt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2
eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)

 

Övrigt
 

Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 
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. 
Delkursernas namn på engelska  

Historical introduction to Russia, Ukraine and the Post-Soviet states.  

Politics, culture and identity. 

Film in Post-Soviet Russia and Ukraine. 
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