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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet.
Kursens uppläggning
Provkod
0001

Benämning
Praktisk religionsdidaktik

Högskolepoäng
3

Kursens innehåll

Kursen riktar sig till lärare i årskurs 1-3, förskollärare, fritidspedagoger samt studenter i
grundlärarprogrammet årskurs F-3 men är även öppen för andra intresserade. Kursen utgår från att religion
och livsfrågor inte behöver vara olika saker, utan att religion är ett av människans sätt att hantera livsfrågor.
Därigenom skapas möjligheter för ett närmande till religionsämnet där både respekt för olikhet och mångfald
samt förståelse av likheter och mönster bortom kategoriseringar fokuseras.
Kursen är praktiskt inriktad och syftar till att kursdeltagarna ska kunna formulera mål för, och hitta uppslag
till iscensättning av undervisning. Kursen tar fasta på religioners estetiska, existentiella och kroppsliga
dimensioner och kombinerar det med vikten av att utgå från livsfrågor med betydelse för eleven.
Genom att bland annat utgå från religiösa berättelser och använda estetiska uttryckssätt så som musik, rörelse,
berättande och poesi kommer kursdeltagarna att utveckla olika sätt att iscensätta undervisning.
Förväntade studieresultat

För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:
- identifiera ett läroplansförankrat lärandemål och låta detta mål påverka didaktiska val
- redogöra för olika didaktiska tillvägagångssätt för att fånga upp samt bygga vidare på elevers livsfrågor
- initiera och iscensätta lärandesituationer med hjälp av estetiska uttryck.
Undervisning

Undervisningen består av av föreläsningar och estetiska workshops. Närvaro på workshops är obligatoriskt.
Se vidare Kunskapskontroll och examination d).
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För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
Kunskapskontroll och examination

a) Examinationsformer
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna. För
mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en
månad före kursstart.
b) Betygsskala
Betygssättning sker enligt en målrelaterad tvågradig betygsskala:
U = Underkänd
G = Godkänd
c) Betygskriterier
De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart. Meddelade målrelaterade betygskriterier är
bindande.
d) Slutbetyg
För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget G på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda
obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro om 100 %.
Om särskilda skäl föreligger kan examinator efter samråd med ansvarig lärare medge den studerande befrielse
från skyldigheten att delta i viss obligatorisk undervisning eller fullgörande av obligatoriska uppgifter.
Studenten kan då åläggas en kompensationsuppgift.
e) Underkännande
För varje kurstillfälle erbjuds minst två examinationstillfällen.
Det läsår som kurstillfälle saknas erbjuds minst ett examinationstillfälle.
Studerande som fått betyget U på prov två gånger i rad av en och samma examinator har rätt att få annan
examinator utsedd vid nästkommande prov, om inte särskilda skäl talar emot det. Framställan om detta ska
göras till institutionsstyrelsen.
Studerande som fått lägst betyget G på prov får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
f) Kompletteringsuppgifter
Komplettering av betyget U upp till godkänt betyg kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt.
Uppgiften ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats av examinator.
Övergångsbestämmelser

När kursplanen är upphävd har studenten rätt att examineras en gång per termin enligt föreliggande kursplan
under en avvecklingsperiod på tre terminer.
Kurslitteratur

För aktuell kurslitteratur hänvisas till institutionens webbplats på www.su.se/hsd. Aktuell litteraturlista finns
tillgänglig senast två månader före kursstart.
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