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KURSPLAN
Religion, makt och sexualitet i ett genusperspektiv, 7,5
högskolepoäng
 

Religion, Power and Sexuality from a Gender Perspective, 7.5 credits 

 

Lärandemål 

Efter avslutad kurs förväntas de studerande

- kunna redogöra för olika religiösa traditioners grundläggande syn på sexualitet med fokus på

hur detta speglas i könsroller.

- ha insikt och förståelse för hur olika religioners och andra livsåskådningars inställning till

sexualitet och genus påverkar maktstrukturer.

- ha förmåga att analysera ovanstående perspektiv i film, konst och skönlitteratur.
 

Innehåll 
Genomgång av de olika världsreligionerna uppfattningar om sexualitet och genus.
Beskrivning av hur könsroller gestaltas i modern film.
Genomgång av religionens roll i formandet av könsroller och maktstrukturer i det
västerländska samhället

 

Undervisningsformer 

Kursens undervisningsformer utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt

individuell handledning
 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.
 

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.
 
Individuell skriftlig hemtentamen, aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier.
Avslutande tentamen i grupp.
 
För att få betyget Godkänd fordras:

aktivt deltagande i föreläsningar och seminarier.
godkänt resultat på individuell hemtentamen.
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• godkänt resultat på avslutande grupptentamen.
 

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:

 

Kursvärdering

Kontinuerlig utvärdering under kursens gång samt sammantagen skriftlig vid kursens slut.
 

Övrigt

Kursen behandlar hur religion och religiösa värderingar i historien har format uppfattningar om

könsroller och synen på sexualitet. Kursen visar hur sådana genusperspektiv med dess koppling

till sexualitet och makt har uppfattas i olika religiösa traditioner. Fokus läggs på det västerländska

samhället. Kursen visar också hur dessa motiv har gestaltats i film, teater och litteratur. Kursen

utgör ett komplement till den fristående kursen Religion, samhälle och sexualitet 7,5 hp men kan

även läsas separat.
 

Kurslitteratur
Martin, Nancy, M., Runzo, Joseph (eds.) (2000). Love, Sex and Gender in the World religions. 
Oneworld Publications. 256 s.
eller
Geels, Antoon (red.) (2010). Sex - för Guds skull. Lund: Studentlitteratur. 232 s.
 
Lennerhed, Lena (red.) (2006).  Från Sapfo till Cyborg. Idéer om kön och sexualitet i historien. 
Hedemora: Gidlunds. 233 s.
 
Cohel, Paulo (2005).  Elva minuter. Bazar Förlag. 365 s.
 
Artiklar tillkommer

Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 7,5 hp U/G
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