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Behörighet/förkunskaper

Minst 60hp i Teologi/Religionsvetenskap eller motsvarande från annat ämne relevant för utbildningen.

Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa kunskap om hur en idéburen organisations grundläggande värderingar uppstår, överförs och
utvecklas,
• visa kunskap om den teologiska grunden för idéburet ledarskap i diakoni, samt
• kunna redogöra för förutsättningarna för olika samverkansformer mellan idéburna organisationer och
offentlig sektor.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa förmåga att använda pedagogiska teorier och modeller för att utveckla och leda processer i idéburna
organisationer med inriktning mot diakoni och socialt arbete, samt
• kunna reflektera över den idéburna identiteten i samverkan med offentlig välfärd.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• kunna förhålla sig teologiskt genomtänkt till idéburet ledarskap inom civilsamhället, samt
• visa förmåga att diskutera och motivera idéburna organisationers plats i samhället.

Innehåll

Kursen ger kunskap om ledarskap och organisering av diakonala och sociala projekt och verksamheter.
Betoning läggs på ledarskapets betydelse för att odla identitet, kultur och värderingar inom idéburen
verksamhet för såväl anställda som volontärer. I kursen får studenten reflektera över ledarskapets
utmaningar utifrån kyrkans identitet och uppdrag i civilsamhället.

Undervisning/arbetsformer

Kursinnehållet bearbetas genom föreläsningar, examinerande litteraturseminarier, studiebesök och möten
med ledare i idéburna organisationer. Kursen strävar efter att tillvarata och fördjupa studentens tidigare
erfarenheter.

Examination
Aktivt deltagande i examinatoriska litteraturseminarier med inriktning på idéburet ledarskap. (3hp)
Ett skrivet PM med en teologisk och pedagogisk reflektion över ledarskapet i en specifik idéburen
verksamhet. (4,5hp)

Betyg
Som betyg på kursen används Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kursutveckling

Efter kursens slut genomför studenterna kursvärdering som sammanställs och kompletteras av kursansvarig
lärare i en kursrapport som är tillgänglig för studentkåren.
Viss justering i litteraturlistan har gjorts efter kursvärdering an analys av arbetet inom kursens ram.
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