Kurskod

HL 452

Kursbenämning,
svenska

Entreprenörskap och nystartsarbete i församlingskontext

Kursbenämning,
engelska

Entrepreneurship and new-starts in congregational work

Kursens
högskolepoäng
Ämnesområde

7,5 hp

Kurskategori

Valbar programkurs – kan också läsas som fristående kurs.

Kursens nivå

Avancerad nivå, A1N

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 hp i teologi på grundnivå.

Syfte

Kursen syftar till att teologiska, organisationsteoretiska och praktiska verktyg
för entreprenörskap och nystartsarbete i kyrklig kontext. 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 i ett lokalsamhälle
 beskriva och värdera olika typer av entreprenörskap samt konkretisera en
egen möjlig entreprenörsroll
 kritiskt analysera och värdera några teologiska och organisationsteoretiska modeller kring nystartsarbete i församlingskontext
 att utifrån dialog med kurslitteraturen, kunna ge konstruktiva förslag för
entreprenörskap och nystarter i lokalt församlingsarbete.

Moment

a)
b)
c)
d)

Undervisnings- och
arbetsformer
Litteratur

Föreläsningar, seminarier och fallstudiepresentationer.

Historisk och praktisk teologi

Att förstå församlingens närområde – redskap för omvärldsanalys
Entreprenörskap och innovationsarbete
Teologiska och organisationsteoretiska modeller för nystartsarbete
Analys av några olika modeller

Moment a)
Arvidsson, Alf: Etnologi. Perspektiv och forskningsfält. Studentlitt. 2001, s.41-113.
Bromander, Jonas: Omvärldsanalys i teori och praktik. Bromander förlag 2017 (89 s)
Fuder, John: Neighborhood mapping. Chicago: Moody Publ. 2014 (s. 13-108)
Lundström, Klas: Församlingen och närsamhället – verktyg för omvärldsanalys.
Ingång 3/07 eller senare version. (c. 40 s.)
Moment b)
Collins, Jim: Good to Great. När vinst inte är målet. Bookhouse 2005 (35 sid)
Entreprenörskap och kristen tro. Ingång 4/2015 (30 sid)
Goossen, Richard & Paul Stevens: Entrepreneurial Leadership. Finding Your
Calling, Making a Difference. IVP Books 2013 (180 sid.)
Lindberg, Malin: Social innovation i Svenska kyrkan. (22 sid)
Volland, Michael: The Minister as Entrepreneur. SPCK 2015 (133 sid.)
Moment c och d)
Augland Öyvind & Harald Giesenbrecht (red.) M4 – Del 1: Master & Mission. Nya
människor – nya församlingar. Kristiansand: Dawn Norge 2013 (155 sid.)

Larspers, Torbjörn och Per-Eive Berndtsson (red): Fler nya skott från gamla rötter,
EFS läser 2009. (220 sid.)
Några mindre kompendier och tester. (c. 30 s.)
Dessutom läses individuellt 300-400 sidor ur följande:
Keller, Timothy: Center Church. Zondervan 2012. (382 sid.)
Moynagh, Michael: Being Church. Doing Life. Oxford: Monarch Books 2014 (310 s)
Robinson, Martin: Planting Mission-Shaped Churches Today, Monarch 2006 (180 s.)
Stetzer, Ed & David Putman: Breaking the Missional Code. Broadman & Holman
2006. (240 s.)

Betygsgrader

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

Betygskriterier

För betyget Godkänd krävs att studenten uppvisar en grundläggande förmåga
att genomföra en omvärldsanalys samt förståelse för olika processer i
nystartsarbete.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att studenten visar en god 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) En genomförd omvärldsanalys i ett avgränsat geografiskt område
b) Ett utarbetat, med hjälp av litteraturen kritisk analyserat förslag, med
detaljerad strategi för nystartsarbete i ett lokalt sammanhang.
c) Två bokrapporter på individuellt lästa böcker.

Utvärdering

Kursen utvärderas skriftligt

Övrig information

Kursen hette tidigare Perspektiv på nystarts- och förändringsprocesser i
kyrkligt arbete.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens ges vad det gäller förkunskapskraven.

Kursplanen
fastställd
Kursplanen gäller
från
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