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Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:
Kunskap och förståelse
- kunna redogöra för och diskutera didaktiska, psykologiska och sociologiska teoriers och
metoders inverkan på religionsvetenskapliga forskningsresultat
- kunna redogöra för hur olika teorier förklarar eller förstår religiösa uppfattningar och
erfarenheter
Färdighet och förmåga
- kunna använda de teorier som ingår i kursen för en kommande studie
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna kritiskt granska och kommentera forskning inom religionsdidaktik, religionspsykologi
och religionssociologi

Kursens innehåll

I kursen ges en bred översikt över olika didaktiska, religionspsykologiska och

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

religionssociologiska teorier och metoder, och en bred förståelse av hur de har använts och
kan användas för att förklara eller förstå olika typer av religiösa upplevelser eller religiöst
handlande.
Undervisning

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminariepresentationer och grupparbeten.
Undervisningen kan ske på engelska. De möjligheter som finns inom informations- och
kommunikationsteknikområdet (IKT) kommer i hög grad att nyttjas.

Förkunskaper

90 hp inom huvudområdet religionsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15
högskolepoäng. Vissa närbesläktade huvudområden kan utöver religionsvetenskap bedömas
behörighetsgivande.
Engelska 6

Examinationsform

Muntlig och skriftlig

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.
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