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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
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Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori och religionsvetenskapliga forskningsmetoder
samt känna till relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen
- visa insikt i aktuella forskningsfrågor inom kursens vetenskapliga fält
 
Färdighet och förmåga
- på vetenskaplig teoretisk grund självständigt analysera och kritiskt tolka det akademiska
ämnet religionsvetenskap i förhållande till skolämnet religionskunskap
- självständigt identifiera och definiera avgränsade religionsdidaktiska forskningsfrågor
- planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
- behandla och ingående diskutera tidigare forskning med relevans för en specifik
religionsdidaktisk frågeställning
- integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser även med
begränsad information
- kritiskt granska ett examensarbete samt förmedla dessa synpunkter på ett strukturerat och
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konstruktivt sätt
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat
- visa en fördjupad kunskap om värderingars betydelse för samhällets utveckling
- visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
- visa en utvecklad förmåga  att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för
sin kunskapsutveckling

Kursens innehåll Moment 1 Examensarbete 30 hp
Kursen består i ett färdigställande av ett examensarbete av ämnesdidaktisk art, vilket innebär
att forskningsuppgiften skall inriktas på ett såväl ämnesrelevant som yrkesrelevant
problemområde inom den inriktning studenten valt. Examensarbetet skall ha som
utgångspunkt studentens ämneskunskaper i religionsvetenskap för att sedan ges en didaktisk
inriktning. 

Undervisning Seminarier och handledning.

Förkunskaper Ämnesstudier i ämneslärarprogrammet 180 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp samt
Verksamhetsförlagd utbildning 30 hp. 

Examinationsform Färdigställande av examensarbete, opponent- och respondentskap

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

Hållbar utveckling Kursen har ännu inte inslag av hållbar utveckling, möjlighet finns att införa det.

Moment 
0010   Examensarbete 30 hp Betyg: AF


