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Introduktion till ledarskap
Introduction to Leadership
7,5 hp
Historisk och praktisk teologi
Programkurs – kan också läsas som fristående kurs.
Grundnivå, G1N
Allmän behörighet
Kursen syftar till att ge förståelse för teoretiska och praktiska verktyg för ledarskaps- och organisationsutveckling i församling och kyrka.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 beskriva och analysera några ledarskapsmodeller i Bibeln
 identifiera ledarskap som kan motivera och kommunicera med sina
medarbetare och vara en effektiv handledare
 jämföra olika perspektiv på ledarskap
 identifiera goda modeller för ledarskap i team och församlingskontext
 ge konstruktiva förslag för förändringsarbete och konfliktlösning
a) Ledarskapsmodeller i Gamla och Nya testamentet
b) Ledaren som person (etiskt ledarskap, integritet, kommunikation)
c) Att forma och leda team samt förståelse för gruppdynamik
d) Ledaren som handledare och coach
e) Olika perspektiv på ledarskap (strukturellt, HR, politiskt, symboliskt)
f) Att leda förändring och lösa konflikter
Lektioner, grupp- och samtalsövningar, eller läskurs
Blennberger, Erik. Etik och ledarskap - Etisk kod för chefer. Stockholm: Liber,
2007. (80 s)
Blomquist, Christina och Pia Röding. Ledarskap, personen, reflektionen, samtalet. Lund: Studentlitteratur, 2010. (270 s)
Carlson, Helén och Agnete Nilsson. Ledtrådar till ett moget ledarskap. 2:a
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2002. (200 s)
Greenleaf, Robert. ”Tjänaren som religiös ledare”. Ingång 12 (2006) 1:27-50.
(24 s)
Howell, Don. Servants of the Servant: A Biblical Theology of Leadership. Eugene, Ore.: Wipf & Stock, 2003. (300 s)
Mossboda, Britt-Mari, Mikael Peterson, Inga Rönnholm. Att vara chef och ledare. Dina verktyg för ett praktiskt ledarskap. 4:e uppl. Stockholm:
Ekerlids, 2016. (140 s)
Summa: 1014 sidor
Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).
 För betyget Godkänd krävs att den studerande visar en förmåga att beskriva och analysera olika modeller för ledarskap
 För betyget Väl godkänd krävs dessutom att den studerande visar en förmåga att tillämpa teorier i konkreta frågeställningar och att kritiskt resonera kring olika ledarskaps- och församlingsutvecklings-strategier.
 Betyget baseras på en sammanvägning av de olika momenten
Hemskrivning och hemtenta
Kursen utvärderas skriftligt och anonymt.
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Om någon del av litteraturen lästs i annan kurs, byts denna del mot annan
likvärdig litteratur efter överenskommelse med lärare. Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller förkunskapskraven.
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