
Kvalificerad scoutledarutbildning

Snabbfakta
Arrangör
Sankt Ignatios Folkhögskola

Nivå
Seminarienivå

Längd
1 år

Studietakt
Deltid (50 %)

Studietider
Helger

Undervisningstyp
Distansundervisning samt träffar på 
Campus

Plats
Campus Södertälje

Undervisningsspråk
Svenska

Kursöversikt
Denna utbildning grundar sig på den ortodoxa kyrkans tro och erbjuder 
ledarskapsträning i en scout- och föreningskontext. Kursen är till för alla som har 
en ledande roll i en scoutkår/ungdomsförening eller som vill ta ett större ansvar för 
planeringen av verksamheten och för ledarteamet. Genom teori och praktik erövrar 
de kunskaper och färdigheter som en utbildare behöver för att bedriva och utveckla 
verksamhet och ledarteam, samtidigt som de själva får möjlighet att utvecklas till 
trygga och ansvarsfulla kristna utbildare. 

Kursen ges på distans med obligatorisk närvaro vissa helger. Deltagarna bör vara 
aktiva i någon förening eller scoutkår.

Kursens övergripande syfte är att utrusta studenter med de verktyg och den 
kompetens som krävs för att bli utbildare inom en kyrklig ungdomsförening/
scoutkår.

Innehåll
• Teori och metodik

• Pedagogik och ledarskap

• Tro och kyrka inom ett ledarskapsperspektiv

• Projektledning och föreningsteknik

Teori och metodik
Scoutdeltagarna får inblick i scoutrörelsens historia och utveckling genom 
tiden. Genom olika projekt och grupparbeten får deltagarna kunskap om 
vilka metoder och teorier som används vid utveckling av verksamheten 
internationellt. Deltagarna får även insyn i de områden i den svenska lagen 
som berör organisationernas arbete. De får även läsa om FN:s barnkonvention.

Projektledning och föreningsteknik
Under denna kurs får deltagarna olika verktyg som ökar kompetensen om 
hur man leder en förening, samt krishantering och att bedriva ett långsiktigt 
strategiskt arbete och planering. Deltagarna får även kunskap om styrelsens 
olika rollfunktioner och hur man får sin förening självständig och välmående. 
Deltagarna får även lära sig planera, genomföra och utvärdera ett större 
projekt.

Tro och kyrka inom ett ledarskapsperspektiv
Deltagarna får under denna kurs fördjupa sig inom ledarskap som utgår ifrån 
bibelns olika ledare. Deltagarna ska reflektera över kyrkans olika ledare samt 
vilka teorier de har använt för att lösa olika konflikter och sprida kristendom.

Pedagogik och ledarskap
Här fokuseras på frågor som hur vi kan förstå mellanmänskliga relationer, 
människans utveckling och lärande. Begrepp som kunskapsbildning, 
socialisation, meningsskapande och kommunikation används för att analysera 
pedagogiska processer i vardagliga och formella sammanhang. Deltagarna får 
också praktiskt arbeta med undervisningssituationen.

Litteratur & material
Scouting 100 år
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Mål
Efter genomförd kurs förväntas studenter:

• Förstå studiernas och bildningens roll för det egna och det gemensamma livet i 
kyrkan.

• Ha ökat sina kunskaper inom ämnena ledarskap, metodik och konflikthantering.

• Ha reflekterat över och ökat sin förståelse kring sitt eget förhållningssätt till 
rollen som utbildare inom föreningsliv.

• Ha utvecklats som utbildare genom att få kvalificerade tips, teorier och metoder.

• Fått ett ökat intresse för teologiska studier.

Examination
Folkhögskolestudier bygger på närvaro och aktivt deltagande, inte på studieresultat. 
Detta innebär att deltagarna inte får frånvara under någon del av utbildningen.

Behörighet, intyg, kursbevis
Kursen leder till ett diplom för fullgjord utbildning.

Krav
Sökande måste vara minst 18 år, officiellt registrerade i Sverige och ha fullgoda 
kunskaper i utbildningens språk.

Studieavgift
Studier vid Sankt Ignatios Folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är 
medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i 
Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige.

Serviceavgift
Studenter måste betala en serviceavgift. För distanskurser (50%) är denna avgift 400 
kr per kurs och termin.
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