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Kunskap och förståelse:
- redogöra för sambanden mellan etik, människosyn och meningsfrågor
- uppvisa religionsdidaktiska kunskaper relaterat till frågor om globalisering och
värderingsförändringar.
 
Färdigheter och förmåga:
- självständigt tillämpa centrala etiska teorier på aktuella etiska problem
- relatera tillägnade perspektiv på existentiella problem i samtiden
- utveckla och leda meningsskapande lärprocesser relaterade till religiösa strömningar och
livssyner i samtiden.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- identifiera och avgränsa viktiga kulturövergripande frågor i samtiden
- reflektera över sin egen ledarroll utifrån överväganden gällande etik och genus.

Kursens innehåll I kursen utforskas sambanden mellan etik, människosyn och meningsfrågor på individuell och
kollektiv nivå. I kursen inkluderas en didaktisk-pedagogisk fördjupning där
religionsdidaktiska och interkulturella perspektiv tillämpas på kursens innehåll.



Sida 2 
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Moment 0010, Etik, 7,5 hp
I momentet presenteras redskap och arbetsmodeller för problembearbetning inom
etikområdet. Aktuella etiska problem inventeras och förs upp till diskussion. Sambanden
mellan etik, människosynsfrågor och meningsfrågor blir belysta.
 
Moment 0020, Människosyn, 7,5 hp
I momentet behandlas människosyns- och meningsfrågor ur socialpsykologiska,
kulturfilosofiska och existentiella perspektiv. Frågor om postmateriella värden och
demokratifrågor tas upp till diskussion.
 
 

Undervisning Föreläsningar och seminarier.

Förkunskaper Religionspsykologi I och II, samt ytterligare 60 hp inom MKR-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 har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Etik 7,5 hp Betyg: AF

0020   Människosyn 7,5 hp Betyg: AF


