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Delkursbeskrivning, Religionskunskap med ämnesdidaktik 

 

Hej och välkommen till delkursen religionskunskap med ämnesdidaktik! 

 

    Tillsammans skall vi de närmsta veckorna fördjupa oss i religionens och 
religionsundervisningens värld. Religionskunskapen i grundskolan är ett ämne som 
spänner över ett mycket stort område och på förhållandevis kort tid skall vi göra en 
resa genom världsreligionerna, den fornnordiska och den samiska religionen, etiken 
och de stora livsfrågorna, samt förstås fundera på hur man på bästa sätt förmedlar 
denna kunskap i grundskolans SO-undervisning. 

    Syftet med delkursen är alltså dels att införskaffa de religionsvetenskapliga 
baskunskaper som är nödvändiga för undervisning i samhällsorinterande ämnen, dels 
att utveckla kunskaper i och diskutera de specifikt religionsdidaktiska synsätt, metoder 
och problem som gör sig gällande i SO-undervisningen i årskurserna 4-6. Det är en 
krävande uppgift vi står inför, men låt oss anstränga oss ordentligt och tillsammans se 
till att ni alla blir fantastiska religionskunskapslärare!   

    Den huvudsakliga undervisningsformen är kombinerade föreläsningar och 
seminarier. Vid undervisningstillfällena kommer vi ibland att behandla sådant som 
inte täcks av kurslitteraturen. Undervisningen syftar då till att komplettera eller 
fördjupa sådant som finns i litteraturen. Därför är det viktigt att informera sig om vad 
man missat om man uteblir från något tillfälle. Notera också att vi inte kommer att 
täcka hela kurslitteraturen under genomgångarna utan att ni till övervägande del 
förväntas läsa på egen hand. Se därför till att läsa i tid och ta med dig frågor och 
funderingar till undervisningstillfällena. 

    Närvaro vid samtliga undervisningstillfällen är obligatorisk. Frånvaro från enskilda 
tillfällen kompletteras med kompletteringsuppgift. För godkänt resultat på kursen 
krävs närvaro vid minst 80% av undervisningstillfällena. 

 

 

Delkursen betygssätts enligt den sjugradiga betygsskalan A-F. 

mailto:frederik.wallenstein@hsd.su.se


Betygskriterier: 

D 

För att få det skall man ha förmåga att redogöra för det centrala kunskapsinnehållet, 
alltså etikens teorier, religionens former och världsreligionernas grundläggande drag. 
Detta skall ligga till grund för en bedömning av lämpliga undervisningsformer, 
framför allt en förmåga att avväga mellan konkreta yttre drag och inre tankeinnehåll i 
undervisningen om religioner och livsåskådningar. Valda mål för undervisningen bör 
innefatta färdigheter och attityder, alltså inte bara redogörelser byggda på 
minneskunskaper. Man skall ha en viss förmåga att analysera, jämföra och 
argumentera för ståndpunkter som har framförts eller som man själv vill framföra. 
Innehåll och språk skall vara korrekt. 

C 

Det innebär att man för betyget C skall behärska kunskapsinnehållet bättre, vilket kan 
visa sig i att man hittar ytterligare exempel vid jämförelser och kan göra än mer 
träffande och tänkvärda analyser. Detta innebär att man behärskar allt som krävs men 
också visar en viss distans, en säkerhet eller frihet som tyder på att man läst, tänkt, 
diskuterat och arbetat med stoffet så att man blivit väl förtrogen med det och att 
grundläggande strukturer har blivit förankrade i medvetandet. Språket skall vara 
korrekt men också mer koncist så att man på det givna utrymmet får in ytterligare 
stoff. 

B  

För betyget B krävs att ovanstående förmågor framträder ännu tydligare. 

A 

 För betyget A krävs att ovanstående förmågor är fulländade.  

Betyget E ges till studenter som är godkända men inte fullt ur uppnår kraven för 
betyget D. 

Betyget Fx eller F ges till den som inte uppfyller de krav som har beskrivits.  

 

 



Kurslitteratur: 

Andersson, Daniel & Sander Åke (red.) 2013. Det mångreligiösa Sverige – ett 
landskap i förändring. Lund: Studentlitteratur. (I urval 200s)  

Berglund, Jenny & Gunner, Gunilla (red.) (2011) Barn i religionernas värld. 
Stockholm: Liber, s.57- 190.  

Halvarson Britton, Thérèse (2014) Studiebesök i Religionskunskapsundervisningen - 
Elevers tal om islam före, under och efter ett moskébesök. Licentiatuppsats. Karlstad. 
Karlstad universitet. (I urval: 100s)  

Kittelman Flensner Karin, 2015. Religious Education in Contemporary Pluralistic 
Sweden. Göteborg: Göteborgs universitet, 275-299.  

Franck, Olof, Osbeck Chistina & von Brömssen Kerstin (red.) (2016) Religioner, 
livsåskådningar och etik. Malmö: Gleerups. (274s)  

 

Planering med läsanvisningar: 

DATUM & TID SAL INNEHÅLL LÄSANVISNINGAR 

30/9 
Tid: se TimeEdit 

Se TimeEdit Introduktion: 
Religionskunskap, 
religionsvetenskap och 
religionsdidaktik 

- Grundläggande begrepp, 
metoder och perspektiv 

- Religionskunskapens 
plats bland SO-ämnena 
etc. 
 

Introduktion till etik 
 

Berglund, & Gunner, (red.) 
(2011), s.57-75, 172-190.  
Franck, Osbeck & von 
Brömssen (red.) (2016), 
s.11-39. Kittelman Flensner 
Karin, 2015, s.275-299. 
Halvarson Britton, Thérèse 
(2014) 

1/10 
Tid: se TimeEdit 

Se TimeEdit Etik Franck, Osbeck & von 
Brömssen (red.) (2016), 
s.175-274. 

2/10 
13-14:30 

Vivi Täckholm-salen Gästföreläsning: 
Jennifer Hauver 

 

https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/objects/769749.html?l=sv_SE&types=183&sid=3&fr=t
https://cloud.timeedit.net/su/web/stud1/objects/769749.html?l=sv_SE&types=183&sid=3&fr=t


3/10 
Tid: se TimeEdit 

Se TimeEdit Abrahamitisk religion 1: 
Judendomen 
Introduktion till Kristendomen 

Andersson, & Sander (red.) 
2013, s.339-395, 401-456. 
Berglund & Gunner, (red.) 
(2011), s.76-113 Franck, 
Osbeck & von Brömssen 
(red.) (2016), s.79-96, 127-
158 

4/10 
Tid: se TimeEdit 

 
Se TimeEdit 

Abrahamitisk religion 2: 
Kristendomen 
Islam 

Andersson, & Sander (red.) 
2013, s.401-456, 463-514 
Berglund & Gunner, (red.) 
(2011), s.95-141. Franck, 
Osbeck & von Brömssen 
(red.) (2016), s. 97-109, 
127-158. 

8/10 
Tid: se TimeEdit 

Se TimeEdit Indiens religioner: 
Hinduismen och Buddhismen 

Andersson, & Sander (red.) 
2013, s.151-277. Berglund 
& Gunner, (red.) (2011), 
s.142-171.  
Franck, Osbeck & von 
Brömssen (red.) (2016), 
s.55-78. 

9/10 
Tid: se TimeEdit 

     Se TimeEdit 
Avslut Indiens religioner  
 
Studiebesök som didaktisk 
metod 

Andersson, & Sander (red.) 
2013, s.151-277. Berglund 
& Gunner, (red.) (2011), 
s.142-171.  
Franck, Osbeck & von 
Brömssen (red.) (2016), 
s.55-78. 
Halvarson Britton, Thérèse 
(2014) 

11/10 
Tid: se TimeEdit 

     Se TimeEdit 
Fornnordisk och samisk religion 
 
Hemtentamen delas ut 
 

Franck, Osbeck & von 
Brömssen (red.) (2016), s. 
159-172. 

HEMTENTAMEN: Lämnas in på Athena senast Fred. 18/10 kl 23:59 

 

Frågor/funderingar? 

Hör av dig! 

frederik.wallenstein@hsd.su.se 
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