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Mål Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
 
- redogöra för hur personlighet, ledarstil, chefsroll/funktioner och makthantering påverkar
ledarskap
 
 
- redogöra utifrån konkreta nationella och internationella exempel hur maktstrukturer,
kulturella självförståelseformer och religiöst motiverade värderingar påverkar samspelet
mellan individ, organisation och kultur
 
Färdighet och förmåga
 
 
- kritiskt kunna reflektera över ledarskap, grupprocesser och organisationer i relation till
teorier och forskning
 
-	kritiskt kunna diskutera individers och organisationers roll i samhällets utveckling
 



Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
-	med utgångspunkt i aktuell forskning kritiskt värdera olika ledarskapsmodeller

Kursens innehåll I kursen behandlas organisationsmodeller, ledarskapsteorier, målsättningsarbete, etik,
värdegrunder och kulturella samt religiöst motiverade självförståelsemodeller, vilka tas upp
till kritisk granskning. Kursen behandlar också personligt ledarskap och organisationers
relationer till samhället. Vidare behandlas olika syn på personlighetsutveckling, ledarstil,
chefsroll/funktioner samt makthantering.  Särskilt kommer kursen att fokusera på hur
personlighet, ledarstil, roll, makthantering och kön påverkar organisationer och även kulturer i
stort.
 
 
Moment 0010 Ledarskapsteorier 7,5 hp
I momentet introduceras olika ledarskapsteorier som personligt ledarskap, symboliskt
ledarskap, transformativt ledarskap och klart ledarskap. Olika modeller för samspelet mellan
individ, samhälle och kultur tas upp till analys. Momentet lägger särskild vikt vid
kartläggningen av förhållandet mellan individ och organisation.
 
Moment 0020 Ledarskap för hållbart arbetsliv 7,5 hp
Momentet behandlar olika ledarskapsstrategier och organisationsmodeller i nutida arbetsliv
för hållbart arbetsliv.

Undervisning Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminariepresentationer och grupparbeten.
Undervisningen kan ske på engelska. De möjligheter som finns inom informations- och
kommunikationsområdet (IKT) kommer i hög grad att nyttjas.

Förkunskaper 90 hp inom huvudområdet religionsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15
högskolepoäng. Vissa närbesläktade huvudområden kan utöver religionsvetenskap bedömas
behörighetsgivande.
En B/Engelska 6

Examinationsform Muntlig och skriftlig examination

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Ledarskapsteorier 7,5 hp Betyg: AF

0020   Ledarskap för hållbart arbetsliv 7,5 hp Betyg: AF


