
Kursplan 

Ledaren, församlingen och samhället 

Kod FL02 Giltig från Vårterminen 2020 
Fastställd 2019-12-04 Senast ändrad 2022-11-02 

Kursen syftar till 
att ge goda redskap för att förstå församlingen som organisation och utöva ledarskap, särskilt med inriktning 
på leda utvecklingsprocesser.  

Kursen innehåller 
Kursen innehåller bearbetning av att vara församling med perspektiv hämtade från Bibeln, den egna 
kyrkotraditionen, organisationsteori, diakoni/evangelisation, församlingsgrundande och barn och unga. 
Kursen ger också en fördjupad förståelse av att utöva ledarskap och karismatisk tjänst i 
församlingsmiljön, förändringsarbete och team.  

I kursen ingår församlingsbaserade moment där studenten i en medveten process tränas i ledarskap 
i utbildningsförsamlingen och reflekterar över sin egen ledarprocess tillsammans med en mentor. De 
redskap som används för att ge stöd åt att växa som reflekterande praktiker består, vid sidan av 
mentorssamtalet, framför allt av terminsöverlåtelse, loggbok, seminarier, teologisk reflektion och 
terminsreflektion.  

Varje år ingår ett moment av samläsning med kursen FL04 Ledaren i möte med andra; diakoni (jämna år) och 
evangelisation (ojämna år).   

Delar av FL02 motsvarar, tillsammans med delar av FL01, motsvarar de ämnen och teman som finns i KM180L, 
Ledarskap i församling (7,5hp). Studenten kan därmed genomföra och examinera sina kunskaper inom högskolan. 

Mål/förväntade studieresultat 
Kunskap och förståelse 
Vid kursens slut förväntas studenten: 
• ha fördjupat sin förståelse för bibliska och nutida begrepp för församling och ledarskap,
• ha lärt sig att identifiera och beskriva identitetsbärande element i en församling,
• ha tillägnat sig grundläggande kunskap om olika teorier för organisation, omvärldsanalys och metoder

för förändringsarbete, process- och projektledning och relaterat detta till församling som organisation,
• ha tillägnat sig en grundläggande förståelse för vad som motiverar människor till delaktighet och

engagemang i en organisation,
• ha tillägnat sig en grundläggande förståelse för församlingens tjänst i arbete med barn och unga, i

diakoni/evangelisation och nutida värderingar och strategier för församlingsgrundande, samt
• ha tillägnat sig kunskap om sitt eget samfunds historia, kännetecken och särart.

Färdighet och förmåga 
Vid kursens slut förväntas studenten: 
• visa förmåga att reflektera över ledarskap och församling i samspel med samtiden och i förhållande till

bibelteologiska perspektiv,



 

• ha utvecklat sin förmåga att analysera församlingen som organisation, leda processer av utveckling från 
idéskapande till förverkligande och utvärdering i församlingsmiljön,  

• ha utvecklat en sammanhållen syn på församlingens diakoni/evangelisation, samt 
• visa utvecklad ledarförmåga och yrkeskompetens utifrån utvalda områden i terminsöverlåtelse och 

loggbok. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Vid kursens slut förväntas studenten 
• ha fördjupat sin förståelse av och utvecklat sin trygghet i det egna ledarskapet,  
• kunna motivera sin syn på hur en församling ska organiseras och ledas, samt 
• ha fördjupat sin självreflektion kring det egna ledarskapet med hjälp av andlig dagbok.  

Kursmoment och redovisning av kursen 
• Deltagande i lektioner och seminarier. 
• Mentorssamtal inklusive loggbok. Studenten bearbetar, i samråd med mentor, minst två områden i 

loggboken under terminen (2 x 400 ord). 
• Terminsöverlåtelse och terminsreflektion. 
• Beskrivning, analys och utveckling av församling genom litteraturbearbetning och fältstudier redovisas:  

• Inlämningsuppgift: Församlingens identitetsbärande element (1 200 ord). 
• Inlämningsuppgift: Din utbildningsförsamling som organisation (1 200 ord). 
• Inlämningsuppgift: Församlingens omvärld (1 500 ord).  
• PM: Utveckla en verksamhet i församling (3 000 ord. 

• Samtalsövning: att dela sin berättelse. 
• PM: Fördjupningsarbete om ett svenskt kyrkosamfund (1 500 ord).   
• Deltagande i utvärdering av kursen. 

Slutförd kurs ges betyget Godkänd* (G*).  

Kursutveckling 
Sedan förra gången kursen gavs har följande förändringar genomförts: 
• Artikel i evangelisation har tillkommit:  
• Artikel av Sæbø om barn och unga har tillkommit,  
• Litteratur till samfundsfördjupning har uppdaterats.  

Litteraturlista 
Beckwith, Ivy. 2010. Formational Children's Ministry: Shaping Children Using Story, Ritual, and Relationship.  

Grand Rapids: Baker Books. ISBN 9780801071874 (s 39–142, kap. 3–10, 95s). 
Comer, Gary S. 2021. “How Research on Young Adults Informs Evangelism”. Great Commission Research 

Journal, 13(1), s. 39–60 (22s). 
Griffiths, Steve. 2013. Models for Youth Ministry: Learning from the life of Christ. London: SPCK Publishing.  

ISBN 9780281070510 (s 13–130, 117s). 
Gusmark. Björn. 2015. Vilja våga växa: Om församlingsutveckling som nödvändighet och möjlighet. Varberg:  

Argument Förlag. ISBN 978-91-73154-78-9 (s 10–43, 54–122; 101s). 
Hagström, Andreas & Mattsson, Sandra. 2010. Att leda projekt från start till mål. Stockholm: SISU  

Idrottsböcker. ISBN: 9789186323073 (86s). 
Keller, J. Timothy. 2012. Center Church: Doing Balanced, Gospel-centered Ministry in Your City. Grand Rapids: 

Zondervan. ISBN: 9780310494188 (s 322–366; 44s). 
Melin, Jonas, Peter Svanberg och Julia Wellstam (red). 2020. Vi planterar nya församlingar. 12 berättelser från 

hela Sverige. Blidsberg: Evangelie (50s).  



 

 
Kompendier (tillgängliggörs som pdf i itslearning) 
Comer, Gary S. 2021. “How Research on Young Adults Informs Evangelism”. Great Commission Research 

Journal, 13(1), s. 39–60 (22s). 
Elofsson, Dan och Kenne, Håkan. Arbetsmaterial ALT: Bibliska ord för ledarskap.  
Josefsson, Ulrik. 2015. Spiritualitet – att tolka den levda tron. Jönköping: ALT. (14s). 
Kenne, Håkan. 2022. ”Församlingssamtal: Tillsammans söka Guds vilja”. Barmhärtighetens gemenskap. 

Redigerad av Carl-Magnus Carlstein, m fl. Malmö: Spricka förlag, 109–120. (11s). 
Kotter, John P. 2007. ”Leading Change. Why Transformation Efforts Fail”. Harvard Business Review. 

January 2007, 1–10. (10s).  
Kristensson, Åsa. 2021. Församlingskultur: Navet i församlingens gemensamma liv. 2:a reviderade uppl. Värnamo: 

Tell it. (s 28–66; 38s).  
Roxburgh, Alan J. 1988. ”Missional Leadership: Equipping God’s People  for Mission”. Missional Church – 

A Vision for the Sending of the Church in North America. Redigerad av Darrell L. Guder. Grand Rapids: 
Wm. B. Eerdmans Publ. Co, 183–220. (37s). 

Sæbø, Odd Ketil. "Jesus och barnet", i Barnteologisk og pedagogisk grunnlag i söndagsskolen. 
http://skatten.nu/bli-en-battre-ledare/dokumentsamling/ 

För dig som arbetat mycket med barn och unga kommer det finnas kompletterande texter på pdf för 
fördjupning.  

 
Samfundsfördjupning 200s valbar litteratur 
Huvudmannasamfunden 
EFK 
De troendes gemenskap. 2003. Örebro: Evangeliska Frikyrkan. (Innehållande Ideologiskt grunddokument 1995, 

Nybygget – kristen samverkans självförståelse som trossamfund. 1997. Förslag till församlingsordning för 
församlingar inom Evangeliska Frikyrkan. 2003.) Örebro: Evangeliska Frikyrkan. (36s) 
http://efk.se/kontakt/material-och-resurser/mal--och-strategidokument.html 

Evangeliska Frikyrkans tro och självförståelse. 2020. Örebro: Evangeliska Frikyrkan.  
Janzon, Göran. 2008. Den andra omvändelsen. Örebro: Libris Förlag. (s 59–114, 216–226, 256–260, 288–290, 

326–330, 424; 81s). 
Kårbrant, Sven. 1987. Ett sekel i Herrens tjänst. Kumla: HFs förlag. (240s). 
Kårbrant, Sven. 1987. Hundra Torpkonferenser. Kumla: HFs förlag. (143s). 
Strategi för Evangeliska Frikyrkans Sverigearbete. 2010. Örebro: Evangeliska Frikyrkan (10s). 
Sundström, Gustav. 100 år i ord och bild. Örebromissionen 1892–1992. Örebro: Libris. 
 
Pingst 
Alvarsson, Jan-Åke (Red). 2014. Svenskt Frikyrkolexikon. Stockholm: Bokförlaget Atlantis AB. (utvalda 

artiklar). 
Josefsson, Ulrik. 2005. Liv och över nog. Skellefteå: Artos Norma Bokförlag. (s 49–351; 303s).  
 
SAM 
Albertsson, Eskil. 2002. Korset, vittnesbördet och gemenskapen. Jönköping: SAM-förlaget. (173s). 
Svensson, Jakob, Jonas Melin, Lina Skoghäll (red), 2021. För en tid som denna - Svenska Alliansmissionen: 

självförståelse, teologi och ledarskap. 2:a uppl. Bromma: Libris förlag. (220s). 
Oscarsson, Roland (red). 2000. Vi är inte färdiga. Jönköping: SAM-förlaget. (90s). 
Åberg, Göran. 1980. Sällskap och samfund. Almqvist & Wiksell. (s 266–281; 16s). 
 
Andra samfund och rörelser 
Anabaptist och New Monastic 
Murray, Stuart. 2012. Radikalt lärjungaskap: med inspiration från anabaptismen. Blidsberg: Evangelie. (198s). 
Wilson-Hartgrove, Jonathan. 2008. New Monasti: what it has to say to today's church. Grand Rapids: Brazos 

Press. (147s). 
 

http://skatten.nu/bli-en-battre-ledare/dokumentsamling/


 

Brödraförsamling 
Andersson, Phil. 2010. The Lord of the Ring: In Search of Count von Zinzendorf. Ventura: Regal Books. (212s). 
 
Equmeniakyrkan 
Andreasson, Hans. 2007. Liv och rörelse. Stockholm: Verbum. (384s). 
Dahlén, Rune W. 2021. ”Equmeniakyrkans bildarsamfund i strider och samarbete under 1800-talet”. 

Öppna vyer – lång sikt. Festskrift till Owe Kennerberg. Redigerad av Thomas Kazen och Susanne Wigorts 
Yngvesson. Stockholm: Enskilda högskolan, s 141–158. (17s). https://ehs.se/forskning/oppna-vyer-
lang-sikt/ 

Larsson, Christina, 2019. Resa till enhet. Olle Alkholm, Lasse Svensson och Sofia Camnerin i samtal med Christina 
Larsson. Stockholm: Verbum. (s. 7–89; 83s).   

Mission som förvandlar världen. 2014. Stockholm: Equmeniakyrkan. (19 s)  
Vägmärken för baptister. Tro Frihet Gemenskap. 2016. Karlstad: Votum. 
 
Svenska Kyrkan/EFS (valfritt upp till 200s) 
Berglund, Christina. 2005. Svenska kyrkan: tro och tradition. Stockholm Verbum. (104s). 
Ekström, Sören. 2004. Svenska Kyrkan: historia, identitet, verksamhet och organisation (139s). 

https://issuu.com/svenskakyrkan/docs/svenskakyrkan_sorenekstrom_april201 
Gelfgren, Stefan. 2003. Ett utvalt släkte: Väckelse och sekularisering. Skellefteå: Norma (259s). 

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A144625&dswid=6506 
Hofgren, Allan. 1956. Med Gud och hans vänskap. Stockholm: EFS. (402s). 
I detta tecken: Evangeliska forsterlands-stiftelsen 150 år. 2006. http://www.efs.nu/wp-

content/uploads/2014/05/I-detta-tecken-EFS-150-a%CC%8Ar.pdf 
Larspers, Torbjörn. 2012. Konfessionalitet och medbestämmande. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 

Uppsala universitet (262s). (finns i fulltext på nätet http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:563269/FULLTEXT01.pdf) 

Persenius, Ragnar. 2000. Nådens budbärare: om den sakramentala folkkyrkan. Stockholm: Verbum. (281s). 
Persson, Per-Erik. 2004. Gemenskap: att vara kyrka i Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum (80s). 
 
Trosrörelsen 
Aronsson, Torbjörn. 2016. Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige. Uppsala: Livets Ords Förlag. (77s). 
Ekman, Ulf. 2013. Memoarer – I med och motvind. Uppsala: Livets Ords Förlag. (318s). 
 
Vineyard 
Jackson, Bill. 2019. The Quest for the Radical Middle Cape Town: Vineyard International Publishing. (392s). 
 
 

https://ehs.se/forskning/oppna-vyer-lang-sikt/
https://ehs.se/forskning/oppna-vyer-lang-sikt/
https://issuu.com/svenskakyrkan/docs/svenskakyrkan_sorenekstrom_april201
http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A144625&dswid=6506
http://www.efs.nu/wp-content/uploads/2014/05/I-detta-tecken-EFS-150-a%CC%8Ar.pdf
http://www.efs.nu/wp-content/uploads/2014/05/I-detta-tecken-EFS-150-a%CC%8Ar.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:563269/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:563269/FULLTEXT01.pdf
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