
 
Kurskod HL 252 

Kursbenämning, 

svenska 
Perspektiv på nystarts- och förändringsprocesser i kyrkligt arbete 

Kursbenämning, 

engelska 

Models of congregational change 

Kursens 

högskolepoäng 

7,5 hp 

 

Ämnesområde Historisk och praktisk teologi 

Kurskategori Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs. 

Kursens nivå Grundnivå, G1F 

Förkunskapskrav 

 

15 hp inom ämnesområdet historisk och praktisk teologi eller motsvarande. 

(se även övrig information!) 

 

Syfte Kursen syftar till att belysa och ge insikter i teologiska organisations-

teoretiska och praktiska verktyg för nystart och förändringsprocesser i 

kyrkligt förnyelsearbete. Genom att göra ett fallstudium tränas kursdeltagarna 

i kritiskt tänkande och konstruktivt nytänkande. 

 

Förväntade 

studieresultat 

 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande 

 kunna genomföra en omvärldsanalys av kyrka och samhälle i ett lokalt 

sammanhang 

 kunna kritiskt analysera och värdera några teologiska och organisations-

teoretiska modeller kring nystart och förändringsarbete i kyrka och 

församling 

 att utifrån dialog med kurslitteraturen kunna ge konstruktiva förslag för 

förändringsprocesser i en lokal församling. 

 

Moment a) Att förstå församlingens närområde – redskap för omvärldsanalys 

b) Några teologiska och organisationsteoretiska modeller för nystart och 

förändringsarbete 

c) Analys av entreprenörens roll i relation till andra aktörer 

d) Analys av några praktiska arbetssätt i förändringsarbete 

 

Undervisnings- och 

arbetsformer 

Föreläsningar, seminarier och fallstudiepresentationer. 

Litteratur Bjerke, Björn: Förklara eller förstå entreprenörskap? Studentlitteratur 2005, s. 222-

238. 

Ekstam, Kjell: Leda förändring – Exec. Liber 2005. (64 s.) 
Larspers, Torbjörn och Per-Eive Berndtsson (red): Fler nya skott från gamla rötter, 

EFS läser 2009. (220 s.) 

Lundström, Klas: Församlingen och närsamhället – verktyg för omvärldsanalys. 

Ingång 3/07 eller senare version. (c. 50 s.) 

Lundström Klas, Nyström Åsa, Westblom Per: Utveckla församlingen med 

resursfokuserande undersökning (Appreciative Inquiry). Verbum 2010. (105 s.) 

Sjogren, Steve & Rob Lewin: Community of Kindness, Regal 2003 (216 s.) 

Några mindre kompendier och tester. (c. 50 s.) 

 

En av följande böcker (om ca 250 sidor) läses individuellt: 

Robinson, Martin: Planting Mission-Shaped Churches Today, Monarch 2006  

Ott, Craig & Gene Wilson: Global Church Planting. Baker Academic 2011.(430 s.) 

Stetzer, Ed & David Putman: Breaking the Missional Code. Broadman & Holman 



2006. (240 s.) 

Stetzer, Ed: Planting Missional Churches. B&H Academic 2006 (332 s.) 

Betygsgrader Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U). 

Betygskriterier För betyget godkänd krävs att studenten uppvisar en grundläggande förståelse 

för olika processer i nyetableringsarbete, samt en förmåga att genomföra en 

omvärldsanalys och teoretiskt analysera ett förslag till adekvat plan för 

förändringsarbete 

För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten visar en förmåga att 

tillämpa teorier i konkreta frågeställningar och att kritiskt värdera olika 

strategier för förändringsarbete. 

Betyget baseras på en sammanvägning av de olika momenten.  

Examination a) Två böcker redovisas som bokrapporter. 

b) Ett utarbetat, med hjälp av litteraturen kritisk analyserat förslag, med 

detaljerad strategi för förändringsarbete i ett lokalt sammanhang. 

 

Utvärdering Kursen utvärderas skriftligt 

Övrig information Kursen ges under tre kurshelger och förutsätter att studenten däremellan läser 

in litteratur och skriver PM som bildar underlag för slutredovisning vid den 

sista kurshelgen.  

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. 
 

Kursplanen 

fastställd 

 

Kursplanen gäller 

från 

Vt 2012 

 
Senast uppdaterad 2012-09-07/KL 

 


