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Förväntade studieresultat

Moment
Undervisningsform
Litteratur, övriga läromedel

ES 202

Introduktion till genus och jämställdhet i teologiskt perspektiv.
Introduction to Gender and Gender Equality in Theological Perspective.
2,5 hp
Systematisk teologi (även exegetisk teologi)
Valbar programkurs, finns även som fristående kurs
Grundnivå, fortsättningskurs (G2F)
Exegetisk teologi 7,5 hp och systematisk teologi 7,5 hp eller motsvarande
inom de nämnda områdena.
Kursen syftar till att ge orientering om några teologiska perspektiv, främst
exegetiska och systematisk-teologiska, på genus och jämställdhet.
Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera
över olika vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för
egna ställningstaganden.
Studenten förväntas
 visa förmåga att kunna redogöra för, analysera och kritiskt värdera
olika syn på genus och jämställdhet;
 kunna visa och diskutera eventuella samband mellan exegetiska och
systematisk-teologiska perspektiv på genus och jämställdhet ;
 kunna på ett koherent sätt i dialog med litteraturen argumentera för ett
eget ställningstagande i några frågor rörande genus och jämställdhet.
a) Genus och jämställdhet från exegetiskt perspektiv.
b) Genus och jämställdhet från systematisk-teologiskt perspektiv.
c) Utveckla ett eget underbyggt ställningstagande.

Föreläsningar, seminarier, handledning.
Moment a:
Westfall, Cynthia Long, Paul and Gender: Reclaiming the Apostle’s
Vision for Men and Women in Christ. Grand Rapids: Baker Academic,
2016 (7-142, 177-278 = 238 s).
Moment b:
Matthews, Alice, Gender Roles and the People of God: Rethinking What
We Were Taught About Men and Women in the Church. Grand Rapids:
Zondervan, 2017 (17-97, 130-237 = 188 s).
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Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)
För godkänd krävs förmåga att att kunna redogöra för och analysera olika
syn på genus och jämställdhet. För väl godkänd krävs även förmåga att
självständigt i dialog med litteraturen kunna värdera olika syn på genus
och jämställdhet, samt förmåga att visa på samband mellan olika
exegetiska och systematisk-teologiska perspektiv.
Skriftliga uppgifter och förberett aktivt deltagande vid seminarier.
Skriftligt.
 För betyget Väl godkänd krävs förutom ovan angivna kriterier även
att uppgifter inlämnas inom överenskommen tid. Vid komplettering
kan betyget högst bli Godkänd. Rester och uppgifter som lämnas in
sent betygsätts vid terminens slut i samband med omtentadagen.
 Omtentamen sker under omtenta dagar. Antal provtillfällen begränsas
till fem.
 Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad gäller förkunskaps
kraven.
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