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Mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- förstå etikens och demokratiska värderingars roll som grund för det transformativa
ledarskapet
- uppvisa religionsdidaktiska kunskaper relaterat till frågor om globalisering och
värderingsförändringar
 
Färdigheter och förmåga:
- identifiera och analysera avgränsade etiska problemområden relaterade till ledarskap och
föreslå lösningar
- göra etiska bedömningar med hjälp av analytiska redskap
- redovisa dramapedagogiska metoder som kan användas i syfte att belysa och fördjupa
studiegångens kursinnehåll
- utveckla och leda meningsskapande lärprocesser relaterade till religiösa strömningar och
livssyner i samtiden
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- argumentera kring olika förhållningssätt och värderingars betydelse för ledarskapet i en
föränderlig tid
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- reflektera över sin egen ledarroll utifrån överväganden gällande etik och genus 

Kursens innehåll Kursen inkluderar en didaktisk-pedagogisk fördjupning/strimma där religionsdidaktiska,
dramapedagogiska och interkulturella perspektiv tillämpas på kursens innehåll.
 
Moment 0010, Ledarskapets etiska dilemman, 7,5 hp
Under momentet behandlas ledarskapets etiska dilemman. Samtida utmaningar
problematiseras med hjälp av förvärvade analytiska redskap. Problematiken behandlas utifrån
individ och samhälle, lokalt som globalt.
 
Moment 0020, Ledarskapsteorier i praktiken, 7,5 hp
I momentet ingår en praktisk tillämpning av en av under kursen presenterade etiska teorier på
ett arbetslivsrelaterat etiskt dilemma.
 
 

Undervisning Föreläsningar och seminarier. I samband med den didaktisk-pedagogiska
fördjupningen/strimman är undervisningen förlagd till campus.

Förkunskaper 90 hp i religionsvetenskap inom programmet.

Examinationsform Hemtentamina, PM-uppgifter samt muntliga och gestaltande presentationer. 

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

Övriga föreskrifter Kursen ingår i Människa-kultur-religionsprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Ledarskapets etiska dilemman 7,5 hp Betyg: AF

0020   Ledarskapsteorier i praktiken 7,5 hp Betyg: AF


