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Personalledelse og konflikthåndtering i Den Norske Kirke 

Human Resource and Conflict Management in the Church of Norway 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: MVBL 1020 Undervisningsspråk: NorskNorsk Praksisstudier: NeiNei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: OsloOslo  
Tilbys som enkeltemne: NeiNei Undervisningstermin: HøstHøst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk 
emneObligatorisk emne 

Obligatorisk undervisning: JaJa Undervisningsomfang: 
30 timer 

Studienivå: Høyere gradHøyere 
grad 

 Omfang studentstyrt arbeid: 
240 timer 

Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktueltIkke aktuelt 
Deltid: Ikke aktueltIkke aktuelt  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Forkunnskapskrav: Ikke aktuelt 

Innhold 

Personalledelse omfatter mange av lederes krevende og viktige områder som rekruttering, opphør av 
arbeidsforhold, kompetanseutvikling, belønning, håndtering av samarbeidsproblemer og det psykososiale 
arbeidsmiljø. Emnet fremmer derfor analysen av de   konsekvenser personalledelse har for samarbeid, 
utvikling og endring i organisasjoner i lys av den norske samarbeidsmodellen og Den norske kirkes 
nasjonale og lokale struktur. Likeså vektlegges ansvar for å ha god innsikt i lovgivning og regelverk som 
omfatter kirkelige ledere og medarbeidere. Etiske og verdimessige problemstillinger vil stå sentralt.  

Emnet legger til rette for refleksjon av konfliktforståelse og konflikthåndtering knyttet til lederes særlige 
ansvar for hvordan konflikter håndteres i egen virksomhet og i samhandling mellom Den norske kirkes 
ulike arbeidsgivere. 

Hovedtemaer: 

• Personalpolitikk og personalledelse i kirkelig kontekst 

• Rekruttering og kompetanseutvikling,  

• Ulike perspektiver på samarbeid og konflikter i organisasjoner  

• Arbeidslivets formelle og uformelle spilleregler 

• Det psykososiale arbeidsmiljø  

• Lederen som forhandler og konfliktløser 

 

Læringsutbytte 

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse: 

Kunnskaper: 

Kandidaten 

• Har inngående innsikt i arbeidslivets lover og relevant regelverk 

• Kunne analysere den norske samarbeidsmodellen og hvordan denne preger utøvelse av 
personalledelse i Den norske kirke 

• Har fordypet innsikt i moderne personalledelse/Human Resource management og de teoretiske og 
ideologiske fundament som ligger til grunn 

• Har god innsikt i hvordan personalledelse i økende grad påvirker lederes hverdag 

• Har god forståelse for ulike former for konflikter, samt ulike metoder for konfliktforebygging 
og -håndtering 

• Har inngående forståelse for lederes ansvar for å aktivt fremme et forsvarlig psykososiale 
arbeidsmiljø, inkludert å forebygge mobbing og trakassering 
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Ferdigheter: 

Kandidaten 

• Kan anvende relevante praktiske virkemidler og verktøy i kompetanseutvikling og 
endringsprosesser og analysere hvilke effekter de har 

• Har en reflektert tilnærming til oppgavene å bygge velfungerende staber, samt forebygge og løse 
konflikter i det kirkelige arbeidsmiljø 

• Kan forutse og håndtere relevante etiske dilemmaer som ledere møter i sin hverdag 
 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

• Har inngående forståelse av sammenhengen mellom organisasjonens strategi, verdier og 
personalledelse 

• Kan identifisere og analysere relevante personalfaglige problemstillinger i lys av generell ledelses- 
og organisasjonsteori 

• Kan knytte sammen forskningsbasert kunnskap med erfaringer og tradisjoner i Den norske kirke 
 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Muntlige framlegg i grupper og plenum 
 

Obligatoriske aktiviteter 

• Minimum 80 prosents tilstedeværelse i undervisningen 
 
Gjennomførte obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å gå opp til eksamen i emnet. 

 

Vurderingsordning 

Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk Vekting 

Hjemmeeksamen 5 dager A-FA-F 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Besvarelsen skal ha et omfang på inntil 4000 ord. 

 

Annet 

Arbeids- og undervisningsformer, vurderingsordningen og pensum er tilpasset studiegruppens nivå. 

 

Pensum 

Ekeland, T.J. (2014). Konflikt og konfliktforståelse. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 1,3,4,5,6,7) 
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Kuvaas, B. og Dysvik,A. (2016): Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM. Bergen, 
Fagbokforlaget. Utvalgte kapitler 

Kvalnes, Ø. og Øverenget, E: Ethical Navigation in Leadership Training. Etikk i praksis. Nordic Journal of Applied 
Ethics (2012), pp. 58–71.  [13 sider].  

Storeng, Beck og Due Lund (2015): Arbeidsrett. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. Kap. I, II, III, V,VI, X og XI. [78 
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http://www.fafo.no/pub/rapp/20024/20024.pdf 

 

Kompendium: 

Tilgjengelig i digitalt kompendium på itslearning (BOLK). 

 

Einarsen, S. og Pedersen H. (2014): Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal.  Kap 4. 
[47 sider] 

Linda Lai (2013): Strategisk kompetansestyring. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 3. [20 sider] 
Skogstad A. (2011): Psykososiale faktorer i arbeidet. I: Einarsen, S. og Skogstad, A. (red). Det gode arbeidsmiljø; Krav 

og utfordringer. Bergen: Fagbokforlaget. [26 sider] 
Skogstad A. (2005) Den psykologiske kontrakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. I: Einarsen og Skogstad (red): 

Den dyktige medarbeider; Behov og forventninger. Bergen: Fagbokforlaget. [24 sider] 

 

Valgfritt pensum 

Studentene velger selv ca. 100 sider relevant pensum for Den norske kirke som godkjennes før eksamen.  

 

Anbefalt tilleggslitteratur og nettsider: 

http://www.arbeidstilsynet.no 

http://www.fafo.no 

http://www.hrnorge.no 

http://www.stami.no 
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