
Betygskriterier
För godkänt resultat ska För godkänt resultat ska För godkänt resultat ska För godkänt resultat ska 

studenten  kunna:studenten  kunna:studenten  kunna:studenten  kunna:

Grundläggande krav för Grundläggande krav för Grundläggande krav för Grundläggande krav för 

att visa kunskapatt visa kunskapatt visa kunskapatt visa kunskap

Kvalitetsnivå 1Kvalitetsnivå 1Kvalitetsnivå 1Kvalitetsnivå 1 Kvalitetsnivå 2Kvalitetsnivå 2Kvalitetsnivå 2Kvalitetsnivå 2 Det förväntade studieresultatet provas Det förväntade studieresultatet provas Det förväntade studieresultatet provas Det förväntade studieresultatet provas 

genom:genom:genom:genom:

Studenten redogör för och 

använder central 

terminologi inom fältet 

religion och vetenskap.  

Användningen är korrekt. Terminologin nyanseras och 

problematiseras där det 

behövs, (t ex kan det innefatta 

att ifrågasätta och modifiera 

den etablerade 

begreppsapparaten).

Skriftlig inlämningsuppgift i form av en 

hemtentamen.

Studenten redogör för 

olika positioner inom 

fältet samt de teorier och 

arbetssätt som hänger 

samman med respektive 

position.

Sambanden är korrekta och 

koherenta.

Redogörelsen är utförlig och 

innefattar 

t ex de idéhistoriska, kulturella 

och intellektuella sammanhang 

i vilka positionerna uppstått, 

utvecklats och verkar.

Se ovan.

Studenten identifierar och 

analysera olika typer av 

relationer mellan 

religion(er) och 

vetenskap(er).

Analyserna är korrekta och 

översiktliga.  

I analyserna finns resonemang 

om hur relationerna kan tolkas 

och vilka konsekvenser de får 

på olika områden.

Se ovan.

Studenten redogör för 

olika relationer mellan 

religion och vetenskap 

och analyserar de 

förutsättningar inom vilka 

olika typer av relationer 

uppstår.

De kontextuella 

förutsättningarna anges 

specifikt och i analysen ges 

exempel på t ex sociala, 

idéhistoriska och kulturella 

orsakssammanhang.

Se ovan.

Religion och vetenskap: didaktiska perspektiv, 7,5 hp, AN, (HVRVAN)Religion och vetenskap: didaktiska perspektiv, 7,5 hp, AN, (HVRVAN)Religion och vetenskap: didaktiska perspektiv, 7,5 hp, AN, (HVRVAN)Religion och vetenskap: didaktiska perspektiv, 7,5 hp, AN, (HVRVAN)
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Fastställda av institutionsstyrelsen för HSD 2019-03-19.

Diskutera och analysera centrala 

begrepp, perspektiv, 

teoribildningar och metodfrågor i 

diskussionen kring relationen 

mellan religion och vetenskap

Diskutera olika typer av relationer 

(kontakt- och konfliktytor) mellan 

vetenskap(er) och religion(er), 

samt olika kontextuella 

förutsättningar för dessa 



Diskutera och analysera 

representationer av relationer 

mellan religion och vetenskap i 

olika sammanhang

Studenten ger exempel på 

olika sammanhang (t ex 

mediala, politiska, 

livsåskådningsmässiga) i 

vilka relationen mellan 

religion och vetenskap 

framställs samt ger 

exempel på hur dessa 

uttrycker olika 

förförståelser.

Studenten kan peka ut t ex 

olika syften och eventuella 

tendentiösa drag i 

framställningarna.

De olika förförståelser och 

intressen som ligger bakom 

olika representationer 

analyseras djupare och 

konsekvenser dessa kan få 

anges.

Se ovan.

Diskutera och analysera de kultur- 

och idéhistoriska 

förutsättningarna för den 

västerländska diskursen kring 

"religion och vetenskap"

Studenten identifierar och 

analyserar olika typer av 

historiska förutsättningar 

för den etablerade 

västerländska diskursen 

kring religion och 

vetenskap

Idéhistoriska utvecklingslinjer 

och idémässiga och kulturella 

sammanhang som på olika 

sätt haft betydelse för 

framväxten av den etablerade 

diskursen kring religion och 

vetenskap redovisas.

Olika sätt att se på den kultur- 

och idéhistoriska bakgrunden 

till den etablerade diskursen 

kring religion och vetenskap 

identifieras, exemplifieras, 

problematiseras och kritiseras.

Se ovan.

På ett fördjupat sätt formulera 

den didaktiska relevansen i någon 

aspekt av kunskapsfältet religion 

och vetenskap

Studenten identifierar 

möjliga didaktiska 

tillämpningar i 

kunskapsfältet religion 

och vetenskap samt 

fördjupar diskussionen 

kring en vald sådan 

tillämpning 

Didaktiska möjligheter 

identifieras i en avgränsad del 

av kunskapsfältet samt förslag 

till konkreta tillämpningar av 

dessa möjligheter anges

Den föreslagna didaktiska 

tillämpningen/praktiken är väl 

underbyggd och präglas av ett 

innovativt förhållningssätt (t ex 

genom att ompröva och/eller 

ifrågasätta invanda arbetssätt)

Se ovan.

Betyg på kursen sätts genom en sammanvägning enligt nedan:Betyg på kursen sätts genom en sammanvägning enligt nedan:Betyg på kursen sätts genom en sammanvägning enligt nedan:Betyg på kursen sätts genom en sammanvägning enligt nedan:

A: Alla bedömningar minst på kvalitetsnivå 1 och fem bedömningar på kvalitetsnivå 2

B: Alla bedömningar minst på kvalitetsnivå 1 och fyra bedömningar på kvalitetsnivå 2

C: Alla bedömningar minst på kvalitetsnivå 1 och tre bedömningar på kvalitetsnivå 2

D: Alla bedömningar minst på kvalitetsnivå 1 och två bedömningar på kvalitetsnivå 2

E: Alla bedömningar på kvalitetsnivå 1

Fx: Med mindre kompletteringar kan godkänt betyg uppnås

F: Uppgiften är inte utförd enligt instruktion eller håller för låg kvalitet.


