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Den nya ämnesplanen i religionskunskap lyfter fram förhållandet religion och vetenskap i det centrala
innehållet för både Religionskunskap 1 och 2. Det finns all anledning för eleverna att lära sig mer om en
aspekt av religionsämnet som engagerar många. Både internationellt och nationellt pågår en intensiv

samhällsdebatt. Sammantaget ger författarna exempel, idéer och uppslag som kan inspirera till en levande,
pulserande och angelägen undervisning i ämnet. I boken presenteras olika perspektiv på relationen religion–

vetenskap, och i sista kapitlet finns förslag på pedagogiska teman att arbeta med. Ett par kapitel tar sin
utgångspunkt i vad som engagerat i frågan under tidigare århundraden, även svensk nutidshistoria, och sätter
det i relief mot nutiden. Kognitionsvetenskap och filosofi borgar för andra typer av infallsvinklar. Ett kapitel

bidrar med en speciell utblick mot den religiösa samtiden, nämligen fundamentalism, kreationism och
intelligent design.

Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor . Kontakta
annonsören via formuläret. Bok 29 bibliotek 4. ämnesplanen för religionskunskap.

Religion Och Vetenskap

eleverna fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om samspelet mellan
religion och samhälle. Men vilken religion som för. I en fjärde uppgift förbereder och genomför studenterna i
grupp en debatt om religion och vetenskap. religionsvetenskap 2 . I Att undervisa om människosyner och
gudsuppfattningar finns bidrag som diskuterar mindre kända områden i och utanför världsreligionernas
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landskap men det finns också kapitel som fördjupar och breddar perspektiven på till exempel hinduism
kristendom och islam. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer recensioner krönikor och debatt. om olika

uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap . Religionsvetenskap och lärande. då denna
tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund. Vitenskap er systematisk metodisk og kritisk
undersøkelse studium eller forskning. Clayton Philip Skogholt Christoffer Religion och naturvetenskap

Stockholm Dialogos Förlag 2017 Se bibliotekets söktjänst. Kursplan för Religion mänskliga rättigheter och
global rättvisa.
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