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Kursen syftar till…
- att ge rum för personlig utveckling, fördjupade ämneskunskaper, träning av ledarkompetenser,
yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt.
- att studenten ska utveckla sin kommunikativa förmåga som ledare i församling.

Kursen innehåller…
Kursen introducerar och ger grundläggande förståelse för kommunikationsteori, själavård och homiletik
samt tränar och utvecklar studentens förmåga i kommunikation. Kursen introducerar också psykologiska
perspektiv på individer och grupper, samt metoder för konflikthantering mellan individer och inom
organisationer. Den första delen av kursen 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.
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.
Delar av denna kurs motsvarar de ämnen och teman som finns i läskursen RR280 Kommunikation och konflikthantering
(7,5hp) vid Örebro Teologiska Högskola (ÖTH). Studenten kan därmed genomföra och examinera sina kunskaper inom
högskolan.

Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna redogöra för olika kommunikationsmodeller samt förstå hur de påverkar församlingens olika
kommunikationssituationer,
• ha tillgodogjort sig grundläggande teorier och metoder för själavård och samtalskonst,
• visa förståelse för bibliska och psykologiska perspektiv på konflikter mellan individer, i arbetsgrupper
och organisationer,
• visa kunskap om och praktiserat några metoder för förberedelse och genomförande av predikan, samt

•

visa kunskap om metoder för konflikthantering mellan individer och inom församling som
organisation.

Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• ha reflekterat över och utvecklat sin egen kommunikativa förmåga i mötet med människor och i
ledning av processer,
• tränat sin muntliga kommunikationsförmåga i predikoövningar och samtal,
• visa förmåga att analysera en predikan till innehåll och form, samt
• visa utvecklad ledarförmåga och yrkeskompetens utifrån utvalda områden i terminsöverlåtelse och
loggbok.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa insikt och förståelse för sina egna kommunikationsmönster generellt och i relation till predikan.
• visa insikt om och trygghet i sitt sätt att kommunicera och leda,
• kunna redogöra för sitt eget förhållningssätt att hantera konfliktfyllda situationer som ledare i
församling,
• visa medvetenhet om goda förhållningssätt för själavårdande samtal,
• visa förmåga att reflektera teologiskt kring aktuella händelser i samhälle och församling, samt
• utvecklats vidare i goda andliga vanor och lyssnande till Gud.

Kursmoment och redovisning av kursen
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Deltagande i lektioner och seminarier
Mentorssamtal
Terminsöverlåtelse och terminsreflektion
Skriftlig inlämning Nilsson/Waldemarson och Stevensson (även RR280)
Redovisning gruppuppgift Okkenhaug, Poirier, Larsson (även RR280)
Persologtest samt livslinjen
Litteraturseminarier kring kommunikation, konflikthantering och själavård
Predikoövning
Deltagande i utvärdering av kursen
Loggboken används och studenten bearbetar, i samråd med mentor, minst två områden under
terminen (2 x 400 ord)
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