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Mål Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse
- redogöra för globaliseringens etiska, ekonomiska, sociala och politiska aspekter
- redogöra för olika maktperspektiv relaterade till globalisering och demokrati
- uppvisa religionsdidaktiska kunskaper relaterat till frågor om globalisering och
värderingsförändringar.
 
Färdighet och förmåga
- tillämpa metodologiska färdigheter på frågeställningar och dilemman skapade av
globaliseringen
- utveckla och leda meningsskapande lärprocesser relaterade till religiösa strömningar och
livssyner i samtiden.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- göra väl avvägda etiska omdömen i frågeställningar och dilemman relaterade till
globalisering
- reflektera över sin egen ledarroll utifrån överväganden gällande etik och genus.

Kursens innehåll I kursen behandlas etiska, ekonomiska och sociala teorier i relation till globalisering och
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värderingsförändringar. Detta innefattar grundläggande introduktioner till centrala begrepp
som demokrati, makt och social rättvisa. Kursen innehåller även olika perspektiv på
globaliseringen, globalt som lokalt, i anknytning till de värderingar som följer en samtid i
ständig förändring. I kursen inkluderas en didaktisk-pedagogisk fördjupning där
religionsdidaktiska och interkulturella perspektiv tillämpas på kursens innehåll.
 
Moment 0010, Teoretiska perspektiv 7,5 högskolepoäng
I momentet görs en genomgång av etiska, ekonomiska, sociala och kulturella teoretiska
perspektiv på globalisering, inklusive processer som industrialisering, upplysning och
sekularisering.
 
Moment 0020, Analytiska begrepp, 7,5 poäng
Inom momentet analyseras globaliseringsprocesser i relation till centrala begrepp som
demokrati, makt och social rättvisa.
 

Undervisning Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper Mångfald, kulturmöten och integration 15 hp (MKR), Fundamentalism och terrorism 15 hp
(MKR) samt ytterligare 60 hp i religionsvetenskap inom programmet.

Examinationsform Muntliga och skriftliga redovisningar. 

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

Övriga föreskrifter Kursen ingår i Människa-kultur-religionsprogrammet.

Hållbar utveckling Kursen är till övervägande del en kurs om hållbar utveckling.

Moment 
0010   Teoretiska perspektiv 7,5 hp Betyg: AF

0020   Analytiska begrepp 7,5 hp Betyg: AF


