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Kod FL04 Giltig från Vårterminen 2023 
Fastställd 2017-12-07 Senast ändrad 2022-11-14 

Kursen syftar till  
• att träna förmåga till och ge redskap för att bearbeta etiska frågor och förhållningssätt.  
• att studenten ska få en fördjupad kunskap om och erfarenhet av mötet med människor och samtiden, 

för att på det sättet fortsätta utvecklas i sina kommunikationsfärdigheter i det enskilda mötet, i grupper 
och offentlig kommunikation,   

• att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser, 
yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt. 

Kursen innehåller  
Kursen innehåller fördjupning av och fortsatt träning i kommunikation och homiletik. I kursen bearbetas 
etiska värderingar för ledarskap tillsammans med etiska frågor i församlingens liv och möte med samhället 
genom diakoni, evangelisation och förkunnelse.  

I kursen ingår församlingsbaserade moment där studenten i en medveten process tränas i ledarskap i 
utbildningsförsamlingen och reflekterar över sin egen 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, andlig dagbok, livsbearbetande seminarier, teologisk reflektion 
och terminsreflektion.  

Varje år ingår ett moment av samläsning med kursen FL02 Ledaren, församlingen och samhället; diakoni (jämna 
år) och evangelisation (ojämna år).   

Delar av denna kurs motsvarar de ämnen och teman som finns i ST251R Etik (7,5 hp). Studenten kan därmed genomföra 
och examinera sina kunskaper inom högskolan.   

Mål/förväntade studieresultat 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten:  
• kunna redogöra för några uppfattningar om centrala motiv inom kristen etik och förhållandet mellan 

etik och kristen tro,  
• ha tillägnat sig kunskaper om ett systematiskt arbete för att förebygga övergrepp i församlingens 

verksamheter, 
• ha tillägnat sig grundläggande förståelse för församlingens tjänst i relation till omvärlden i 

evangelisation, 
• ha fördjupat sin förståelse av andlig vägledning, samt 
• ha uppnått en fördjupad kunskap i förberedelse och genomförande av radioandakt. 

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten:  
• visa förmåga att redogöra för, analysera och jämföra några olika etiska teorier,  



 

• visa förmåga att analysera och jämföra olika resonemang och ståndpunkter vad gäller etiska 
frågeställningar som berör hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt, samt  

• kunna pröva och tillämpa etiska resonemang i samhälle såväl som i kyrka i relation till sexualitet och 
samlevnadsfrågor.  

• ha genomgått fördjupad träning i kommunikation genom intervjuer och ledning av grupprocesser,  
• visa fördjupad förmåga i att förbereda och förmedla budskap i muntlig kommunikation, samt  
• visa utvecklad ledarförmåga och yrkeskompetens utifrån utvalda områden i terminsöverlåtelse och 

loggbok.  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 
• ha uppnått ökad trygghet i sin egen kommunikation och i sitt sätt att leda, 
• ha utvecklat en sammanhållen syn på församlingens evangelisation och det personliga mötet med 

människor i samtal om tro,  
• visa förmåga att värdera etiska konsekvenser av olika tros- och livsåskådningstolkningar,  
• visa förmåga att reflektera teologiskt kring aktuella händelser i samhälle och församling, samt  
• ha utvecklats vidare i goda andliga vanor och lyssnande till Gud. 

Kursmoment och redovisning av kursen 
• Deltagande i lektioner och seminarier 
• Mentorssamtal inklusive loggbok. Studenten bearbetar, i samråd med mentor, minst två områden 

under terminen (2 x 400 ord) 
• Terminsöverlåtelse och terminsreflektion 
• Genomförande av fem personreflekterande samtal med en själavårdare 
• Intervju kring tro och etiska frågor (500-1 000 ord) 
• Muntligt framförande: Radioandakt 
• PM och muntligt framförande: Att dela sin egen berättelse  
• PM: Etiska teorier (2 000 ord) 
• Grupparbete: Hållbarhetsfrågor  
• PM: Sexualitets- och samlevnadsfrågor (2 500 ord) 
• Deltagande i en endagsretreat.  
• Användande av andlig dagbok.     
• Deltagande i utvärdering av kursen 

Färdigställd kurs ges betyget Godkänd* (G*).  

Kursutveckling 
Sedan förra gången kursen gavs har följande förändringar gällande kurslitteratur genomförts: 
• Litteratur till evangelisation har uppdaterats.  
• Litteratur till homiletik har uppdaterats.  
• Litteratur andlig vägledning har tillkommit: Malm, Magnus. 2017. ”Att ställa sitt liv inför Jesus”. 

Tidskriften NOD, nr 4: 2017, s 24-31 och Smith, Gordon T. 2014. Spiritual Direction. A Guide to 
Giving & Receiving Direction. Downers Grove: InterVarsity Press.  

Litteraturlista 
Gushee, David P. och Glen H. Stassen. 2016. Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary Context, 2:a utg. 

Michigan: Eerdmans, 2016, s. 3–85.  
Namli, Elena och Carl-Henric Grenholm. 2019. Etik. Lund: Studentlitteratur, s. 37–179, 227–334.  



 

Smith, Gordon T. 2014. Spiritual Direction. A Guide to Giving & Receiving Direction. Downers Grove: 
InterVarsity Press, s. 1–96  

Spjuth, Roland. 2020. Kristen moralhistoria: Sökandet efter det goda livet. Malmö: Spricka Förlag, s. 11–252. 
 
Utöver dessa tillkommer fritt vald litteratur för den egna ämnesfördjupningen i etik motsvarande ca. 200 
sidor. Denna väljs i samråd med lärare.   

Kompendier (tillgängliggörs som pdf i itslearning)  
Comer, Gary S. 2021. “How Research on Young Adults Informs Evangelism”. Great Commission Research 

Journal, 13(1), s. 39–60 (22 s.). 
Day, David. 2005. Embodying the Word, A Preachers Guide. London: SPCK, s. 83-98 (16 s.).  
Hays, Richard B. 1996. “Three focal images: Community, cross, new creation”, “Pressing on toward the 

goal: The vision of New Testament ethics”. The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New 
Creation: A Contemporary Introduction to New Testament Ethics. 1st ed. San Francisco: HarperSanFrancisco, 
1996, 193–205, 469–470. (15 s.) 

Malm, Magnus. 2017. ”Att ställa sitt liv inför Jesus”. Tidskriften NOD, nr 4: 2017, s 24-31 (8 s.).  

Övrigt kursmaterial 
Predikningar och/eller andakter. 
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