Humanistiska och teologiska fakulteterna

CTRR12, Religionsvetenskap och teologi: Religion, tradition
och kommunikation, 15 högskolepoäng
Religious Studies and Theology: Religion, Tradition and
Communication, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2017-06-29 att gälla från och med 201708-28, höstterminen 2017.

Allmänna uppgifter
Kursen ges som fristående kurs.
Kursen kan ingå i Masterprogram i religionsvetenskap och teologi där kursen är:
• obligatorisk för den som läser specialiseringen Religionshistoria och
religionsbeteendevetenskap,
• valbar för den som läser någon av specialiseringarna Kyrko- och missionsstudier
eller Tros- och livsåskådningsvetenskap,
• valfri för den som läser specialiseringen Bibelvetenskap.
Kursen kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

-

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
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• kunna redogöra för och kritiskt reflektera över centrala begrepp och teoretiska
modeller inom religionspedagogik och traditionsförmedling,
• kunna redogöra för den svenska religionsundervisningens historia,

Färdighet och förmåga
• enskilt och i grupp kunna tillämpa teoretiska verktyg för förståelse och analys av
undervisande religionsmaterial av såväl konfessionell som ickekonfessionell natur,
• kritiskt kunna reflektera över religionsförmedling inom ramen för konfessionella
såväl som icke-konfessionella sammanhang,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera hur egna värderingar och förhållningssätt påverkar lärande och
undervisning.

Kursens innehåll
Kursen syftar till att utveckla en religionspedagogisk kompetens genom att kritiskt
granska och analysera olika fenomen inom området. I kursen diskuteras och
perspektiveras religiös och kulturell traditionsförmedling i skola, religiösa samfund och
media med hjälp av olika religionspedagogiska modeller samt teorier om socialisation,
kollektivt minne och kommunikation.

Kursens genomförande
Undervisning sker i form av föreläsningar och tre obligatoriska redovisande seminarier.

Kursens examination
Examinationen sker genom tre skriftliga inlämningsuppgifter, vilka diskuteras och
redovisas muntligt vid varsitt seminarium, samt en avslutande skriftlig hemtentamen.
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.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs 90 hp akademiska studier.
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Övrigt
1. Kursen ges vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.
2. Kursen ersätter CTRR11.
3. 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.
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Prov/moment för kursen CTRR12, Religionsvetenskap och teologi: Religion,
tradition och kommunikation
Gäller från H17
1701 Religion, tradition och kommunikation, 15,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

