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Syfte
•
•
•

att ge verktyg för att stärka ledare och ledarstrukturer i församlingar för att skapa sunda miljöer
för engagemang och tillväxt präglade av Guds rike
att genom undervisning och reflektion skapa en förståelse och grund för hur ett gott kristet
ledarskap kan se ut och utövas
att ge verktyg för att leda individer och grupper i Jesu efterföljd, vilket bygger sunda och
dynamiska församlingar som influerar vårt samhälle

Innehåll
Kursen ges i fyra tematiska delar: ”Teologi och kultur för ledarskap”, ”Formande vanor för
ledarskap”, ”Kännedom om sig själv och andra för ledarskap”, ”Att ta ansvar för liv i ledarskap”.
Föreläsningarna ges till stor del av gästföreläsare från församlingsnätverken inom Svenska
Alliansmissionen (SAM), Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Pingst – fria församlingar i samverkan (Pingst
FFS). Föreläsningarna och litteraturen lyfter bl.a. fram vad som är signifikativt för ett kristet ledarskap i
Jesu efterföljd, hur den andliga kampen kan se ut och hur vi kan leva våra liv för att kunna stå raka igenom
den, hur vi som människor är skapade att samspela med varandra trots och tack vare olikheter och hur vi
kan leda både personer och grupper på ett effektivt sätt. Kursen kommer även att ge goda exempel på hur
ledare och församlingar har tagit sig an utmaningarna att bygga en god ledarkultur i såväl det personliga
livet som församlingslivet. Seminarierna under kursen innebär tillfällen för reflektion och bearbetning av
de frågor som väcks.

Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• ha grundläggande kunskap om ledarskap i församlingen med Jesus som den främsta förebilden
och den Helige Ande som källan till kraft och inspiration.
• ha en fördjupad förståelse för hur våra personliga initiativ, val och handlingar samspelar med
Guds plan och Andens ledning för ett sunt och hållbart ledarskap i församlingen
• ha förståelse för vilka utmaningar ledare i församlingen ställs inför idag i mötet med den rådande
kulturen i samhället
• ha en grundläggande kunskap för vilka ramverk, verktyg och processer ledare i församlingen kan
bruka för att på ett hållbart dynamiskt sätt leda församlingen genom perioder präglade av såväl
tillväxt som kriser och förändring
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa medvetenhet och grundläggande färdighet i att kunna ta ansvar för sitt eget liv i ledarskap och
lärjungaskap till Jesus, samt att leda andra

•
•
•

visa medvetenhet och grundläggande färdighet att kunna skapa goda vanor för andligt formande
visa förmåga att bygga och leda hållbara team bestående av olika personligheter och gåvor
visa förmåga att med hjälp av olika metoder och verktyg kunna omsätta insikt till handling vad
gäller att leda sig själv och andra

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att reflektera över en ledares ansvar för såväl sitt eget som andras liv
• visa förmåga att reflektera över förhållandet mellan det mänskliga initiativet och Andens kraft och
ledning
• visa förmåga att kritiskt granska och formulera sina egna ställningstaganden kring ledarskap ur ett
bibliskt perspektiv, i förhållande till alternativa synsätt i församlingen eller samhället

Kursmoment och redovisning av kursen
•
•
•
•

Deltagande i lektioner och seminarier
Bearbetning och applicering av undervisningen på ett personligt plan i sampel med mentor
Bearbetning och applicering av undervisningen i aktuell församlingskontext, i samspel med
ledargrupp
Deltagande i utvärdering av kursen
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