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Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra på ett elementärt plan för relationen mellan religion och medicin och hälsa
- visa prov på fördjupade psykologiska, individualetiska och socialetiska kunskaper om
mänsklig utveckling
- uppvisa grundläggande kunskaper om religioner i Syd- och Östasien
- vara förtrogen med kulturmötessituationer såväl globalt som nationellt
- uppvisa fördjupade kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för
undervisning och lärande i religionskunskap
 
 
Färdighet och förmåga
 
- relatera kunskaper om samspelet mellan medicin, hälsa och religion till ett
lärandesammanhang
- analysera ingående och kritiskt reflektera över globaliseringens inverkan på religionens roll i

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=RVG304&revisionId=4021&lang=sv
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olika samhällen
 - behärska olika aspekter på akademiskt skrivande
- använda och jämföra tillämpliga metoder inom det religionsvetenskapliga området
- genomföra och muntligt redovisa en intervjuuppgift
- visa förmåga att söka, samla, värdera, och kritiskt tolka relevant information i en
problemställning
- självständigt identifiera och formulera en religionsvetenskaplig forskningsfråga
- tillämpa ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper i förhållande till elevers behov och
kunskapsutveckling
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
- förhålla sig nyanserat till religiös pluralism på ett nationellt plan
- reflektera över värderingsskillnader på en global nivå
- jämföra österländskt influerade livshållningar med religioner med västerländskt ursprung
- göra en forskningsetisk bedömning
 
 
 
 
 

Kursens innehåll Religionsdidaktik finns integrerat i samtliga kursmoment.
 
Moment 0010, Religion, natur och hälsa, 7,5 hp
 
I momentet behandlas relationen mellan religion, medicin och hälsa och hur denna har tagit
sig uttryck i olika kulturer. Religionsantropologiska och religionspsykologiska teorier
tillämpas. Människan studeras i relation till sin miljö och sitt ekologiska sammanhang, som
tillsammans med hennes religiösa inställning för vissa kan utgöra betydelsefulla faktorer för
upplevelse av hälsa och välbefinnande.
 
Moment 0020, Etik och mänskligt växande, 7,5 hp
 
I momentet fokuseras på samspelet mellan människans andliga och moraliska mognad. Här
ingår en orientering om grundläggande etiska synsätt inom det moralfilosofiska fältet och
olika psykologiska teorier om andligt och mänskligt växande. Ett syfte är att ge den
studerande redskap att hantera den etiska mångfald som möter nutidens människa i skola och
vuxenliv. Också frågor om människovärde, autonomi, frihet och ansvar behandlas.
 
Moment 0030, De många vägarnas religioner, 7,5 hp
 
I momentet presenteras religioner i Syd- och Östasien ur både ett historiskt och nutida
perspektiv. Hinduism, buddhism, sikhism, taoism samt religion i Kina och Japan behandlas i
såväl ursprungsmiljö som europeisk miljö. Genusaspekter kommer särskilt att beaktas.
 
Moment 0040, Religion och globalisering, 7,5 hp
 
I momentet behandlas globalisering som fenomen och religioners roll i detta sammanhang.
Här ingår frågor om religionsmöten i olika länder. Frågor om religion och konflikt, sekulär
och kyrklig globaliseringskritik, fattigdom och rikedom tas också upp. 

Undervisning Föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar

Förkunskaper Religion för ämneslärare 30 hp

Examinationsform Tentamina, PM, skriftliga seminarieuppgifter, muntlig presentation av seminarieuppgifter
individuellt och i grupp 

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F
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Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Religion, natur och hälsa 7,5 hp Betyg: AF

0020   Etik och mänskligt växande 7,5 hp Betyg: AF

0030   De många vägarnas religioner 7,5 hp Betyg: AF

0040   Religion och globalisering 7,5 hp Betyg: AF


