Humanistiska och teologiska fakulteterna

ÄRED14, Religionskunskap 3, 30 högskolepoäng
Religious Education 3, 30 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2019-03-01 att gälla från och med 201903-01, höstterminen 2019.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår i ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
• kunna identifiera huvuddrag och särdrag i olika kyrkotraditioners gestaltning av
kristen tro historiskt och i nutid,
• kunna identifiera och redogöra för processer och personer i historien som varit
betydande för utvecklingen av kyrkotraditionerna och deras nutida uttryck,
• kunna redovisa fördjupade kunskaper inom det för uppsatsen valda ämnet,
• kunna sammanfatta det aktuella forskningsläget inom den valda frågeställningen,
• kunna redovisa kunskaper om och erfarenheter av studiebesök som
undervisningsmetod,

Färdighet och förmåga
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• kunna referera till historiska dokument och vetenskapliga texter samt kunna
återge innehåll med egna ord,
• kunna tillämpa källkritisk metod på olika typer av kyrkohistoriskt material,
• i tal och skrift kunna analysera kyrkohistoriska dokument och relatera dem till den
historiska och geografiska kontext i vilken de författats,
• kunna tillämpa kunskap om kyrkotraditionernas historiska utveckling för att
analysera, förklara och kritiskt diskutera nutida kristna gemenskapers uttryckssätt,
utbredning, förhållande till varandra samt till andra religioner och till samhällsliv,
• utifrån ovanstående mål självständigt kunna bearbeta en frågeställning av
vetenskaplig karaktär genom att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant
information,
• självständigt kunna identifiera, formulera och lösa en frågeställning av
religionsvetenskaplig karaktär i uppsatsform,
• kunna tillämpa relevanta metoder och teoribildningar för att besvara en vald
problemformulering,
• i skriftlig form kunna presentera, diskutera och analysera den egna
forskningsuppgiften på god svenska eller engelska,
• kunna använda ett för ämnesinriktningen vedertaget system för citering, käll- och
litteraturhänvisningar och bibliografisk information,
• kunna genomföra en opposition på annan students uppsats,
• kunna planera lektionsmoment med anknytning till kursens teman utifrån
religionsdidaktiska modeller,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna vetenskapligt värdera olika framställningar av kyrkornas historia,
• kunna visa insikt om den betydelse historisk kunskap har för att på ett kritiskt sätt
kunna förhålla sig till och diskutera kyrkornas roll i samhället,
• kunna kritiskt diskutera och värdera olika kristna gemenskapers sätt att förhålla
sig till varandra samt till icke-kristna religiösa gemenskaper historiskt och i nutid,
• kunna identifiera och värdera sitt behov av ytterligare kunskap inom det
religionsvetenskapliga fältet,
• kunna värdera och kritiskt bedöma vilka möjligheter digitala resurser kan ge i
religionsundervisning.

Kursens innehåll
Kursen består av två delkurser:
1. Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs, 15 hp
2. Uppsatskurs, 15 hp
I delkurs 1 studeras kyrkohistoriska, praktisk-teologiska, missionsvetenskapliga och
religionsdidaktiska perspektiv på kristendomen. En översikt ges av dess historia, med
tonvikt på processer av betydelse för nutida kyrkotraditioners utformning och
självförståelse. Här betonas också samspelet mellan olika kyrkotraditioner och deras
relationer till det omgivande samhället samt till andra religioner och kulturer. Olika
typer av källmaterial analyseras källkritiskt utifrån dess historiska sammanhang.
Delkursens didaktiska moment handlar om digitala resurser, studiebesök och
religionsdidaktiska modeller för undervisning om delkursens teman.
I delkurs 2 författar den studerande en uppsats om 15 hp på motsvarande
kandidatnivå. Den studerande väljer inriktning på uppsatsen i samråd med
kursansvarig lärare och sin handledare. I seminarierna behandlas främst metodiska
frågor, utkast till uppsatser och färdiga uppsatser.
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Kursens genomförande
På delkurs 1 sker undervisning i form av föreläsningar, studiebesök och ca 10
obligatoriska seminarier. Frånvaro från seminarierna kompletteras med skriftlig
uppgift enligt lärarens anvisningar.
På delkurs 2 utgörs undervisningen dels av ca 10 seminarier, varav ca fem är
obligatoriska, dels av enskild handledning. Frånvaro från obligatoriska seminarier
kompletteras skriftligt enligt lärarens anvisningar.

Kursens examination
Delkurs 1 examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av ca 10
seminarieuppgifter samt genom en individuell skriftlig uppgift i vilken en
frågeställning av vetenskaplig karaktär behandlas.
Delkurs 2 examineras dels genom att studenten författar en uppsats som ventileras
vid ett seminarium, dels genom att den studerande genomför en opposition på en
annan uppsats.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
För betyget Godkänd på kursen krävs minst betyget Godkänd på båda delkurserna.
För betyget Väl godkänd på kursen krävs därutöver betyget Väl godkänd på delkurs 2.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 18 hp från Religionskunskap 1 (ÄRED01) och minst
15 hp från Religionskunskap 2 (ÄRED02) eller motsvarande.

Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med annan kurs
får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information hänvisas
till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
3. Delkursernas namn på engelska:

1. Church and Mission Studies: Level 2
2. Thesis
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Prov/moment för kursen ÄRED14, Religionskunskap 3
Gäller från H19
1901 Kyrko- och missionsstudier: Fortsättningskurs, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
1902 Uppsatskurs, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

