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Religionsvetenskap

Utbildningsområde

Humanistiska området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- redogöra för praktikplatsens verksamhetsidé, organisering och arbetsmetoder och hur dessa
förhåller sig till utbildningens övergripande mål
- redogöra för hur det egna och andras lärande kan aktiveras som individuell och kollektiv
resurs för att gå från teori till praktik och från idé till handling.
Färdigheter och förmåga:
- analysera den kompetensutveckling som praktikperioden bidragit till när det gäller
studentens färdigheter och förmågor i relation till arbetslivet
- konkretisera projektidéer och i övningar utforska framtida professionella roller och
praktiker.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- värdera och reflektera över den genom utbildningen tillgodogjorda kompetensens relevans
för praktikplatsen
- tillämpa demokratiska, kritiska och kreativa förhållningssätt för att utveckla den egna
förståelsen av sin delaktighet i olika sociokulturella och professionella sammanhang.

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.

Kursens innehåll

Genom praktiken får studenten erfarenhet av en arbetsplats, dess verksamhet, organisering
och arbetsmetoder. I kursen inkluderar en didaktisk-pedagogisk fördjupning där
religionsdidaktiska och interkulturella perspektiv tillämpas på kursens innehåll. Kultur- och
religionsmöten, identitet och mångfald problematiseras teoretiskt och praktiskt.
Moment 0010 Arbetsplatsförlagd praktik 7,5 hp.
Utifrån praktikerfarenheten analyserar studenten hur praktiken bidrar till den egna
kompetensutvecklingen men värderar och reflekterar även över vilken giltighet de genom
utbildningen förvärvade kunskaperna och färdigheterna kan ha i förhållande till
arbetsmarknaden.

Undervisning

Praktik 50% studietakt.

Förkunskaper

105 hp i religionsvetenskap inom programmet (alternativt 75 hp i religionsvetenskap inom
programmet samt Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp), samt kursen Projekt- och
processledning I.

Examinationsform

Arbetsplatsförlagd närvaro under motsvarande 5 veckors heltidsarbete.

Betyg

Godkänd och Underkänd

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Människa-kultur-religionsprogrammet.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Arbetsplatsförlagd praktik

7,5 hp

Betyg: UG

Sida 2
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.

