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Behörighet/förkunskaper
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Mål/förväntade studieresultat
Kunskap och förståelse
Vid kursens slut förväntas studenten:
• kunna redogöra för olika kommunikationsmodeller samt förstå hur de påverkar församlingens olika
kommunikationssituationer, samt
• visa kunskap om metoder för förberedelse och genomförande av predikan, samt
• visa förståelse för psykologiska perspektiv på konflikter mellan individer, i arbetsgrupper och organisationer, samt
• visa kunskap om metoder för konflikthantering mellan individer och inom organisationer.
Färdighet och förmåga
Vid kursens slut förväntas studenten
• ha reflekterat över och sin egen kommunikativa förmåga i mötet med människor och i ledning av processer, samt
• visa förmåga att analysera en predikan till innehåll och form.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Vid kursens slut förväntas studenten
• visa insikt och förståelse för sina egna kommunikationsmönster, samt
• kunna redogöra för sitt förhållningssätt att hantera konfliktfyllda situationer som ledare i församling.

Innehåll

Denna läskurs introducerar och ger grundläggande förståelse för kommunikationsteori och homiletik för
att utveckla studentens kommunikativa förmåga i olika situationer. Kursen introducerar också psykologiska
perspektiv på individer och grupper, samt metoder för konflikthantering mellan individer och inom organisationer.

Examination

Läsrapport om kommunikation (500-900 ord) (1,5hp)
Läsrapport om konflikthantering (500-900 ord) (1,5hp)
Skriftlig analys av predikan (800-1200 ord) (1,5hp)
Skriftlig analys av ett befintligt kommunikationsprojekt (t ex en websida, sångtexter, församlingspedagogiskt
material) (2200-3000 ord) (3hp)

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