
 Kursplan 
 
 
Kropp, kön och genus (7,5 hp) 
Body, Sex and Gender (7,5 ECTS credits) 
 
Nivå: Avancerad nivå 
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi) 
Kurskod: 2010 
 
 
Förkunskapskrav 
Minst 60 hp inom området teologi eller religionsvetenskap. 
 
 
Utbildningsmål 
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:  

• kunna redogöra för skilda vetenskapsteoretiska, teologiska och historiska perspektiv på 
förhållandet mellan kropp, kön och genus inom förmodernt och modernt tänkande 

• vara grundligt förtrogen med avgörande akademiska frågeställningar om kropp, kön och 
genus inom teologisk och filosofisk diskussion  

• visa mycket god förmåga att kritiskt diskutera olika filosofiska och teologiska argument 
samt innehållsliga problem rörande kropp, kön och genus med speciellt fokus på den kristna 
traditionen och i relation till modernitetens framväxt 

• relativt självständigt genomföra ett studium av en teologisk och filosofisk problemställning 
rörande förhållandet kropp, kön och genus och presentera resultatet skriftligt. 

 
Innehåll 
Kursen ger en grundlig skolning om förhållandet mellan kropp, kön och genus med speciellt fokus 
på den kristna traditionen och förhållandet mellan kön, sekularism och modernitet. Därvid 
uppmärksammas teologiska, filosofiska och historiska perspektiv på kropp, kön och genus i 
modernt och förmodernt tänkande. 
 
Undervisning och examination 
Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, lokalt och på nätet. Examinationen består 
dels av två skriftliga redovisningar i seminarieform på distans (20% av slutbetyget var), dels av en 
längre avslutande uppsats på 10–12 sidor (60% av slutbetyget). Betygsskala: A‒F. 
 
 
 



Litteratur 
Sarah Ruden, Paul Among the People: The Apostle Reinterpreted and Reimagined in His Own Time 
(Image Books, 2010), 214 sidor. 
 
Peter Brown, The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity 
(Colombia University Press), utdrag på circa 250 sidor. 
 
Joan Wallach Scott, Sex and Secularism (Princeton University Press), 240 sidor.  
 
Ivan Illich, Gender (Marion Boyars, 1983), 180 sidor. 
 
Textkompendium, cirka 200 sidor.  
 
 
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.  
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