Humanistiska och teologiska fakulteterna

CTRD09, Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken,
7,5 högskolepoäng
Biblical Sexuality: Sex, Power and Love in Antiquity, 7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2020-01-16 att gälla från och med 202001-16, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionsvetenskap och Teologi
Kursen ges som en fristående kurs och kan ingå i en generell examen på såväl
grundnivå som avancerad nivå
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• översiktligt kunna redogöra för hur sexualitet uppfattas och används i texter från
antiken, från den hebreiska bibeln och tidig kristendom,
• kunna identifiera likheter och skillnader i de sätt som sexualitet framställs i olika
texter och tider, med utgångspunkt i de bibliska texterna,
• på ett grundläggande sätt kunna redogöra för hur ett sexuellt språkbruk påverkar
olika texters teologi,
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Färdighet och förmåga
• kunna diskutera och problematisera sexualitet som historisk process,
• kunna diskutera och problematisera sexualitetens roll i de bibliska och antika
texterna som en del av denna historiska process,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa medvetenhet om genus- och minoritetsperspektiv, historiska såväl som
samtida,
• på ett grundläggande sätt kunna förhålla sig till bibliska texters teologier ur ett
queer-perspektiv

Kursens innehåll
I kursen studeras sexualitetens roll i tre olika sammanhang: den grekiska antiken, den
hebreiska bibeln, och i tidig kristendom. I kursen problematiseras bilden av sexualitet
som något enhetligt och nedslag görs i valda texter från tiden mellan ca. 500 f.v.t. till
500 v.t. Kursen ger kunskap om olika sammanhang och texter där sexualitetens roll är
viktig och har spelat stor roll för senare religiösa traditioner. Kursen ger också redskap
för att förhålla sig till olika sexualiteter i Bibeln och till de sexuella teologier som växer
fram därur.

Kursens genomförande
Kursen läses på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och digitala verktyg. Det
förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till en dator med
nätuppkoppling. Undervisningen sker i form av inspelade föreläsningar, skriftliga
läsanvisningar och seminarieövningar. Deltagande vid samtliga seminarier är
obligatoriskt. Vid utebliven seminarienärvaro och aktivitet ges möjlighet till
komplettering, i form av PM

Kursens examination
Kursen examineras genom en avslutande skriftlig uppgift, samt tre skriftliga
seminarieövningar.
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
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd krävs utöver deltagande i kursens alla moment och obligatoriska
seminarier, godkända seminarietexter och en godkänd slutuppgift. För betyget Väl
godkänd krävs därutöver en väl godkänd slutuppgift.
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Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. 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.
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Prov/moment för kursen CTRD09, Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i
antiken
Gäller från V20
2001 Biblisk sexualitet: sex, makt och kärlek i antiken, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

