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Kursen syftar till…
Kursen, som inleder ledarutbildningen, syftar till att ge rum för personlig utveckling, ämneskunskaper,
träning av ledarkompetenser, yrkesträning och andligt formande på ett integrativt sätt.

Kursen innehåller…
Kursen innehåller en introduktion som ger grundläggande förståelse för ledarskap i församling med
betoning på den egna ledarutvecklingen i relation till begrepp som kallelse, spiritualitet, pastoral identitet,
karismatik, självkännedom och hållbarhet. Vidare innehåller kursen en introduktion till församlingsbaserade
studier med bibelteologiska, ecklesiologiska och missionella perspektiv på församling och samtidsfrågor.
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 FL01 och FL02 motsvarar de ämnen och teman som finns i läskursen KM180 Ledarskap i församling (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
• ha tillgodogjort sig grundläggande kunskap om och förståelse av ecklesiologi, kulturförståelse och
samtidsanalys och församlingen som missionell gemenskap i relation till samhället,
• ha tillägnat sig grundläggande kunskaper i olika teorier för ledarskap, självledarskap, stresshantering
och maktutövning, samt
• ha bearbetat ledarskap och tjänst utifrån bibelns texter i relation till nutida praktik.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• ha prövat praktiker som stödjer ett livslångt lärande som människa och ledare,
• kunna tillämpa en församlingsteologisk reflekterande metod i praktiska församlingssituationer,
• visa på förmåga att reflektera teologiskt över värderingar, maktutövning och gender i förhållande till
ledarskap och vad som utvecklar goda ledare,
• visa på förmåga att reflektera över församling i samspel med samtiden och bibelteologiska perspektiv,
samt

•

ha utvecklats i sin ledarförmåga och yrkeskompetens utifrån utvalda områden i terminsöverlåtelse och
loggbok.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• ha tillägnat sig grunderna till ett akademiskt förhållningssätt och skrivande,
• kunna identifiera och förhålla sig till bibliska värderingar, kriterier och ansvarsförhållanden för kristet
ledarskap och reflekterat över sitt eget förhållningssätt till dessa,
• ha börjat definiera sitt förhållningssätt till det egna ledarskapet utifrån begreppen kallelse, spiritualitet,
pastoral identitet, självkännedom och hållbarhet,
• visa förmåga att reflektera teologiskt kring samtidsfrågor och församlingens funktion i samhället, samt
• utvecklats vidare i goda andliga vanor och lyssnande till Gud.

Redovisning av kursen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagande i lektioner och seminarier.
Mentorssamtal.
Terminsöverlåtelse och terminsreflektion.
Reflektion kring egna erfarenheter av ledarskap i relation till loggboken och yrkesutövning (500 ord).
Bearbetning av tidsanvändning, andligt formande och vanor genom dagbok, (1 200 ord).
Reflektion kring mönster för hur det egna livet formats (1 500 ord).
Observationer av församlingspraktiker (900 ord).
Filmanalys (800 ord).
Skriftlig reflektion av kristet ledarskap i församling och samhälle (3 000 ord). (del av KM180).
Litteraturseminarier som redovisas i grupp.
Deltagande i utvärdering av kursen.
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