
 
 

    
    

 

Kursplan 2023-2024 

FL03 Ledaren och kommunikationen 

Övergripande teman och kompetenser som tränas 
• Kommunikation i teori och praktik  
• Homiletik och verktyg för förkunnelse 
• Grundläggande teorier och metoder för själavård samt konflikthantering 

Innehåll 
Kursen introducerar och ger grundläggande förståelse för kommunikationsteori, själavård och ho-
miletik samt tränar och utvecklar studentens förmåga i kommunikation. Kursen introducerar också 
metoder för konflikthantering mellan individer och inom organisationer. Den första delen av kur-
sen fokuserar på kommunikation, och homiletik som en del av detta. Den andra delen av kursen 
fokuserar på själavård, och konflikthantering som en del av detta.  

Vidare fortsätter församlingsbaserade moment där studenten i en medveten process tränas i ledarskap i 
utbildningsförsamlingen och reflekterar över sin egna ledarprocess tillsammans med en mentor. De redskap 
som används för att ge stöd åt att växa som reflekterande praktiker består, vid sidan av mentorssamtalet, 
framför allt av terminsöverlåtelse, loggbok, livsbearbetande seminarier och terminsreflektion. Kursen rym-
mer mål, teman och examinationer som ingår i högskolekursen RR280R Kommunikation och konflikthantering.  

Redovisning 
• Hemtentamen kommunikation (h) 
• Gruppuppgift själavård och konflikthantering (h)  
• Narrativ kommunikationsövning 
• Inlämningsuppgift: Kommunikation och din utbildningsförsamling 
• Inlämningsuppgift: Mönster i min livsväv 
• Predikoövning 
• Alla FL-kurser förutsätter deltagande i lektioner och seminarier, mentorsamtal, terminsöverlåtelse och 

terminsreflektion, loggboksbearbetning, samt deltagande i kursutvärdering. 
(h) används för att markera examinationer i högskolekursen RR280R 

Kursutveckling 
• Kursplanen är omgjord för att betona kompetenser som ska tränas.  
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