
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. 
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Mål Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redovisa grunderna för projekt- och processledning
- planera och genomföra projekt/process
- 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
 
Färdighet och förmåga:
- genomföra ett avgränsat projekt/process inom ramen för utvald arbetsplats
- ge projektidéer konkret gestaltning genom att utforska rolltagande och iscensättningar i
förhållande till framtida professionella praktiker
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera en projekt-/processidés genomförbarhet, betydelse och konsekvenser
- tillämpa demokratiska, kritiska och kreativa förhållningssätt för att utveckla den egna
förståelsen av sin delaktighet i olika sociokulturella och professionella sammanhang

Kursens innehåll Moment 1 (0010) Projekt-/processrapport 7,5 hp
Genomförande av projekt/process på vald arbetsplats
 



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. 

Didaktisk-pedagogisk fördjupning
Kursen inkluderar en didaktisk-pedagogisk fördjupning där religionsdidaktiska,
dramapedagogiska och interkulturella perspektiv tillämpas på kursens innehåll. Kultur- och
religionsmöten, identitet och mångfald problematiseras teoretiskt och praktiskt.

Undervisning Kursen ges på halvfart, ligger parallellt och integreras med den arbetsplatsförlagda praktiken.
Undervisningen består av seminarier på distans samt någon didaktisk-pedagogisk träff på
campus.

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

Examinationsform Projekt-/processrapport samt muntliga och gestaltande presentationer.

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

Övriga föreskrifter Kursen ingår som obligatorisk kurs inom Människa-Kultur-Religionsprogrammet. 

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Projekt-/processrapport 7,5 hp Betyg: AF


