Humanistiska och teologiska fakulteterna

CTRD03, Efter metoo - kamp för erkännande i historia och
nutid, 7,5 högskolepoäng
After metoo - The Struggle for Recognition in History and Today,
7.5 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2018-12-17 att gälla från och med 201812-17, vårterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Ämne: Religionsvetenskap och teologi
Kursen ges som fristående kurs.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Religionsvetenskap och teologi med
specialisering i religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för olika modernhistoriska emancipationsprocesser där olika
former av kamp för erkännande aktualiserats,
• kunna redogöra för olika teorier om makt och genus i relation till fenomen som
#metoo-rörelsen,
• kunna redogöra för olika aspekter på funktionen av skam, skuld och ansvar i en
historisk och social kontext,
• kunna redogöra för den svenska skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag
med särskild hänsyn tagen till värdekonflikter,

2/ 4

Färdighet och förmåga
• kunna analysera hur begreppen skam, skuld och ansvar fungerat i olika
förändringsprocesser i såväl historia som nutid,
• kunna analysera fenomen som #metoo-rörelsen utifrån skolans demokrati- och
värdegrundsuppdrag,
• kunna kritiskt tolka fenomen som #metoo-rörelsen utifrån olika makt- och
genusperspektiv,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna värdera och analysera #metoo-rörelsens implikationer för
samhällsförändringar,
• kunna utifrån ett historiskt perspektiv och samtida teoribildning adressera och
argumentera för hur händelser som #metoo vittnar om en kränkning av de
jämställdhetsideal som inryms i skolans/samhällets demokrati- och
värdegrundsuppdrag,
• kunna identifiera problem eller konflikter kopplade till sexuella trakasserier och
kränkningar kopplat till olika professioner, särskilt lärarprofessionen.

Kursens innehåll
Den s.k. #metoo-kampanjen och därtill kopplade #metoo-upprop fick under hösten
2017 ett stort genomslag och har bidragit till att synliggöra såväl strukturella samt
individuella aspekter avseende mäns övergrepp på kvinnor inom i princip alla delar av
samhället. Kursen sätter denna utveckling i relation till teorier om genus och makt,
men bidrar också till att introducera etiska grundantaganden – såsom alla människors
lika värde – som är centrala för att belysa och motverka patriarkala strukturer. Fokus
läggs även vid skolans uppgift att fostra demokratiska medborgare och de ledord som
återfinns i skolans s.k. värdegrundsuppdrag. Hur kan detta stundtals abstrakta
uppdrag gestaltas och bli mer konkret? En genomgående viktig aspekt av kursen rör
frågan om erkännande. Utifrån teoretiska diskussioner om erkännande analyseras
olika emancipatoriska strävanden i både historia och nutid.

Kursens genomförande
Utbildningen ges på distans med stöd av en nätbaserad lärplattform och/eller digitala
verktyg. Det förutsätts att den studerande deltar på dessa villkor och har tillgång till
dator med nätuppkoppling. Institutionen lämnar information om de tekniska kraven.
Undervisningen sker i form av ca fem litteraturseminarier där kurslitteraturen
behandlas med utgångspunkt i inspelade introduktioner och pod-samtal, vilka
tillgängliggörs successivt på kursplattformen under kursens gång.

Kursens examination
Kursen examineras genom fyra papers relaterade till litteraturseminarierna samt en
avslutande och självständigt författad mindre uppsats.
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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 på kursen krävs minst betyget Godkänd på samtliga delmoment.
För betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på minst två (av fyra)
papers samt betyget Väl godkänd på den avslutande uppsatsen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 30 högskolepoäng inom valfritt område.

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 CTRD03, Efter metoo - kamp för erkännande i
historia och nutid
Gäller från V19
1901 Efter metoo- kamp för erkännande i historia och nutid, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

