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Församlingsutveckling- en introduktion

Kurskategori

Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Grundnivå, G1F

Förkunskapskrav

15 hp inom ämnesområdet historisk och praktisk teologi. Se även särskild
information nedan.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla förståelse och analys av församlingen och att
kritiskt kunna analysera några viktiga modeller för församlingsutveckling.

Förväntade
studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 Redogöra för och kritiskt värdera olika teorier och teologiska
utgångspunkter i församlingsutveckling
 Genomföra ett studium av en lokalförsamling och dess närsamhälle
 Visa på några särdrag hos den mindre, den mellanstora och den större
församlingen – samt att analytiskt kunna beskriva hur församlingens storlek
påverkar dess arbetsformer
 Redogöra för och jämföra några modeller för förändringsarbete samt att dra
egna slutsatser utifrån jämförelser och analys av studerat material

Moment

a)
b)
c)
d)

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Lektioner och seminarier

Congregational development – an introduction
7,5 hp
Historisk-praktisk teologi

Historia, teologi, förhållningssätt
Församlingsanalys och omvärldsanalys
Församlingar i olika storlekar och livscykler
Församlingsutveckling och förändringsarbete

a) Historia, teologi, förhållningssätt
Gusmark, Björn: Vilja, våga, växa. Om församlingsutveckling som nödvändighet
och möjlighet. Argument förlag 2015. (160 sid)
Modéus, Fredrik: Längta efter liv. Församlingsväxt i Svenska kyrkan. Verbum 2009,
s. 50-71.
b) Församlingsanalys och omvärldsanalys
Lundström, Klas: ”Församlingen och närsamhället – några verktyg för omvärldsoch församlingsanalys” Ingång 3/07 (pdf-fil – 40 sidor)

c) Församlingar i olika storlekar och livscykler
Lundström, Klas: Den mindre församlingen. Ingång 3-4/11. (pdf-fil - 132 s.)
McIntosh, Gary: Taking Your Church to the Next Level. Baker Books 2009. (200 s.)

d) Församlingsutveckling och förändringsarbete
Lundström Klas, Nyström Åsa, Westblom Per, Utveckla församlingen med
styrkebaserad undersökning. Författarna 2016. (90 s.)
Schwarz, Christian: Sätt färg på livet med Naturlig församlingsutveckling. Libris &
Sv. Baptistsamfundet 2006. (180 s.)
Jackson, Bob: What makes churches grow? Church House Publishing 2015 (280 s.)

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget godkänd krävs att studenten kan
 redogöra för några viktiga församlingsutvecklingsmodeller och kritiskt
bedöma dessa.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att studenten visar
 en förmåga att tillämpa teorier i konkreta frågeställningar och att
värdera olika strategier för församlingsutveckling.

Examination

1. En hemtenta över inläst obligatorisk litteratur
2. En bokrapport om ca.2 sidor med kritisk utvärdering av modeller för
förändringsarbete i församlingsarbete

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Särskild information 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
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