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Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse:
- religionshistoriskt och etiskt redogöra för hur olika religioner beskriver och normerar genus
och sexualitet
Färdigheter och förmåga:
- tolka och förklara sambanden mellan religion och sexualitet utifrån ett sociologiskt
perspektiv
- analysera och beskriva sambandet mellan religion och sexualitet utifrån ett etiskt och ett
psykologiskt perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- med utgångspunkt i religionens urkunders beskrivningar av genus och sexualitet diskutera
och problematisera dessa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

Kursens innehåll

Moment 0010, Sexualitet ur ett religionssociologiskt, etiskt och religionspsykologiskt
perspektiv, 7,5 hp.
I detta moment introduceras religionssociologiska, etiska och religionspsykologiska teorier
om genus och sexualitet och hur dessa kan användas som utgångspunkt för att förstå

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

sambandet mellan religion och sexualitet.
Moment 0020, Sexualitet och genus ur ett religionshistoriskt perspektiv, 7,5 hp.
I detta moment ges en introduktion i tolkning av religiösa källor t.ex. myter. Dessa tolkas och
härleds till genus och sexualitet med hjälp av teorierna i kurslitteraturen.
Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Examinationsform

Hemtentamina och PM-uppgifter.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Sexualitet ur ett religionssociologiskt, etiskt och
religionspsykologiskt perspektiv

7,5 hp

Betyg: AF

0020 Sexualitet och genus ur ett religionshistoriskt
perspektiv, 7,5 högskolepoäng

7,5 hp

Betyg: AF

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

