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Välkommen till ”Efter metoo – kamp för 
erkännande i historia och nutid!” 

ALLMÄN INFORMATION OCH REGISTRERING 

Kursen ”CTRD03 Efter metoo – kamp för erkännande i historia och nutid 7,5 hp” är en 
distansbaserad sommarkurs som pågår under perioden 7 juni-13 augusti. Kursen består 
av fyra kursmoduler samt en avslutande individuell examination. 

Varje kursdel består av ca 3-4 inspelade föreläsningar. Föreläsningarna följs sedan upp 
med ett pod-samtal där kursledarna från de olika kursdelarna tillsammans fördjupar 
några av de ingångar till #metoo som ges under föreläsningarna. Utifrån kurslitteraturen, 
föreläsningar och pod-samtal träffas studenterna i seminarier för att diskutera centrala 
aspekter av kursen.

Kursen ges på plattformen Canvas, som finns tillgänglig både som webbplats på 
http://canvas.education.lu.se och som app. De i kursen ingående modulerna finns 
tillgängliga i Canvas från kursstart. För seminarierna använder vi programmet Zoom. Inför 
varje seminarium kommer du per mail att få en inbjudan med en länk till Zoom-sessionen.

Så här gör du för att komma igång med kursen: 

1. Aktivera ditt Studentkonto. Se instruktioner från Lunds universitet som har skickats
till den mailadress du har angett på antagning.se, eller se instruktioner på www.lu.se/
studera/livet-som-student/it-tjanster-support-och-driftinfo/studentkonto.

2. Registrera dig på kursen via Studentportalen. Studentportalen hittar du på
www.student.lu.se. Logga in med ditt Studentkonto och registrera dig på kursen.
Webbregistreringen är öppen fr o m 31 maj. Du hittar kursen under "Ladok" och
"Aktuell utbildning". Har du frågor rörande din registrering, kontakta
studievägledningen på studievagledare@ctr.lu.se.

3. Logga in på Canvas. Besök http://canvas.education.lu.se och logga in med ditt
Studentkonto. När kursen startar kan du här påbörja din kurs. Kursplan och litteraturlista
hittar du även på www.ctr.lu.se/kurs/CTRD03/VT2021/sommar/.

TEKNISKA KRAV OCH SUPPORT 

Det krävs ingen speciell teknisk kompetens för att följa kursen men en viss datorvana är 
en fördel.

För att delta i kursen behöver du: 

• en dator, stationär eller bärbar,
• internetuppkoppling (ADSL, fiber, kabel etc.) med en bredbandshastighet på minst 0,5
Mbit/s i båda riktningarna, gärna 2.0 Mbit/s. Finns möjlighet att ansluta datorn direkt
med kabel från bredbandsmodemet så är det att föredra. Trådlös uppkoppling är inte att
rekommendera,
• webbläsare; exempelvis Mozilla Firefox, Google Chrome eller Safari
• programmet Zoom installerat på din dator (en länk med information om hur du gör
detta hittar du på kursens introduktionssida i Canvas).
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KURSENS INNEHÅLL

Kursen sätter bl.a. #metoo 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 så 
kallade värdegrundsuppdrag. Hur kan detta stundtals abstrakta uppdrag gestaltas och bli 
mer konkret? En genomgående viktig aspekt av kursen rör frågan om erkännande. Uti-
från teoretiska diskussioner om erkännande analyseras olika emancipatoriska strävanden i 
både historia och nutid. 

KURSENS GENOMFÖRANDE 

Kursen läses på distans med stöd av nätbaserad lärplattform och digitala verktyg. Det 
förutsätts att du deltar på dessa villkor och har tillgång till dator med nätuppkoppling 
samt headset (mikrofon och hörlurar) och helst webbkamera.

Undervisningen sker i form av förinspelade föreläsningar som introducerar, fördjupar och/
eller sammanfattar viktiga områden, podcasts som problematiserar det stoff som tas upp i 
föreläsningarna och seminarier med tillhörande seminarieuppgifter. Utöver de pod-samtal 
som redan finns på Canvas kommer eventuellt ytterligare samtal att spelas in under våren 
och publiceras på kursplattformen.

KURSENS EXAMINATION

Kursen består av fem examinerande moment. Varje kursmodul examineras genom ett 
paper, som lämnas in gemensamt av den seminariegrupp som man tillhör. Kursen exami-
neras avslutningsvis genom en självständigt författad uppsats som utvecklar något av de 
perspektiv som tagits upp under de fyra kursmodulerna.

LÄRARE PÅ KURSEN

Lärare på kursen är Emil Bernmalm (doktorand i religionsämnets didaktik), Johanna Gus-
tafsson Lundberg (docent i etik), Alexander Maurits (universitetslektor i kyrkohistoria), 
Martin Nykvist (forskare i kyrkohistoria), Lovisa Nyman (forskare i systematisk teologi) och 
Sinikka Neuhaus (universitetslektor i utbildningsvetenskap). Praktiska frågor om kursen 
besvaras av Alexander (alexander.maurits@ctr.lu.se). Det går också bra att ställa frågor via 
lärplattformen Canvas. 

KURSPLAN OCH LITTERATURLISTA

https://www.ctr.lu.se/kurs/CTRD03/VT2021/sommar/

CANVAS

https://canvas.education.lu.se/courses/11748 

Lycka till med studierna!
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STUDIEVÄGLEDNING OCH KURSADMINISTRATION

Studievägledning 
Johan Grevstig  
johan.grevstig@ctr.lu.se

Tania Norell, särskilt ansvar för pedagogiskt stöd  
tania.norell@ctr.lu.se

Studierektor
Johan Cato
johan.cato@ctr.lu.se

Studieadministratör
Elisabet Göransson  
elisabet.goransson@ctr.lu.se 
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