HL 452 Entreprenörskap och nystartsarbete i
församlingskontext 7,5 hp
Entrepreneurship and new-starts in congregational work
Behörighetskrav
Kandidatexamen eller 180 hp i teologi.
Utbildningsnivå
Avancerad
Innehåll
Fokus: Teologiska, organisationsteoretiska och praktiska verktyg för
entreprenörskap och nystartsarbete i kyrklig kontext
Teori: Att församlingsarbete idag inkluderar kreativt entreprenörskap och
nystartsarbete
Historia: Församlingsplantering i ett historiskt perspektiv – i Sverige och i det
sekulära Väst.
Tolkning: I ett föränderligt församlingsarbete behövs verktyg för att förstå
närsamhället och att tolka nya möjligheter i en lokal kontext.
Strategi: Att kunna beskriva och värdera olika typer av entreprenörskap samt att
konkretisera en egen möjlig entreprenörsroll.
Lärandemål
Efter kursen förväntas kursdeltagaren:
• kunna genomföra en flerdimensionell omvärldsanalys i ett lokalsamhälle
• kunna beskriva och värdera olika typer av entreprenörskap samt konkretisera en
egen möjlig entreprenörsroll
• att kritiskt kunna 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) Omvärldsanalys – av ett lokalt närområde
b) Entreprenörskap och innovationsarbete
c) Församlingsplantering ur historiskt perspektiv
d) Några modeller för nystartsarbete
Litteratur
Moment a)
Arvidsson, Alf: Etnologi. Perspektiv och forskningsfält. Studentlitteratur 2001 (sid.41-113).
Fuder, John: Neighborhood mapping. Chicago: Moody Publishing 2014 (sid. 13-108)
Lundström, Klas: Församlingen och närsamhället – verktyg för omvärldsanalys. Ingång 3/07 eller
senare version. (40 sid. Pdf-fil.)
Moment b)
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)
Paas, Stefan: Church Planting in the Secular West: Learning from the European Experience.
Eerdmans 2016 (265 sid.)
Nyplantering i svensk miljö:
Lundström, Klas: ”Nyplanteringsarbete i EFS och betydelsen av legitimitet och strukturellt stöd” Norsk
tidskrift for misjonsvetenskap 1/2019 (ca 13 sid)
Larspers, Torbjörn och Per-Eive Berndtsson (red): Fler nya skott från gamla rötter, EFS läser 2009.
(cirka 100 sidor läses )
Moment d)
Augland Öyvind & Harald Giesenbrecht (red.) M4 – Del 1: Master & Mission. Nya människor – nya
församlingar. Kristiansand: Dawn Norge 2013 (155 sid.) eller
James, Christopher: Church Planting in Post-Christian Soil. Oxford Univ Press 2018 (350 sid.)
Några mindre kompendier och tester. (ca. 30 sid.)
Dessutom läses individuellt en av följande:
Keller, Timothy: Center Church Europe. Wijnen, 2014. (350 sid.)
Ott, Craig & Gene Wilson: Global Church Planting. Baker Academic 2011 (410 sid.)
Stetzer, Ed: Planting Missional Churches. B&H Academic 2006 (333 sid).

Lärare
Torbjörn Larspers
Undervisnings- och arbetsformer
Föreläsningar, seminarier och fältstudieuppgift.
Examinationsform
Föreläsningar, seminarier och fallstudiepresentationer.
Betygsgrader
För JTH gäller följande betygsgrader: Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd
(U).

