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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
– uppvisa kunskaper om svensk religionsdidaktik i dåtid och samtid
– ingående redogöra för några teoretiska ansatser för undervisning och lärande i
religionsämnet
– uppvisa väsentligt fördjupade kunskaper om elevers, studenters och lärares förhållande till
skolämnet religionskunskap
- visa på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen
- visa en fördjupad insikt i det religionsdidaktiska forskningsfältet
 
 
Färdighet och förmåga
 
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap från det religionsdidaktiska
fältet
– kritiskt granska några teoretiska ansatser för undervisning och lärande i religionsämnet
– genomföra en enskild fördjupningsuppgift med religionsdidaktiskt fokus och utvärdera den
- bidra till kunskapsutvecklingen inom området
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- muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och de argument som
ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- visa på medvetenhet om etiska aspekt på forsknings- och utvecklingsarbete inom det
religionsdidaktiska fältet
- göras bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling

Kursens innehåll Kursen ger en överblick över det religionsdidaktiska forskningsfältet ur ett europeiskt,
nordiskt och svenskt perspektiv. Religionsdidaktiska ansatser till undervisning och lärande i
religion i skolan analyseras ur elev- och lärarperspektiv och religionsdidaktik i högre
utbildning behandlas. Teorier och metoder för religionsdidaktisk forskning diskuteras och
analyseras. En enskild fördjupningsuppgift genomförs som antingen kritiskt granskar eller
använder religionsdidaktiska forskningsmetoder i relation till vald inriktning inom
masterprogrammet i religionsvetenskap.

Undervisning Föreläsningar, seminarier och handledning 

Förkunskaper 75 hp inom Master i religionsvetenskap
Engelska 6

Examinationsform Examinerande seminarier, muntlig och skriftlig presentation.

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

Hållbar utveckling Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment 
0010   Teoretiska perspektiv på religionsdidaktik 7,5 hp Betyg: AF

0020   Religionsdidaktisk fördjupning, 7,5 hp Betyg: AF


