
Organisasjon og ledelse 
 
Studiepoeng:     10 studiepoeng  
Undervisningstimer:         30 timer 
Pensum:     ca. 800 sider     
 
Kort om emnet 

Emnet vil gi grunnleggende kjennskap til sentrale teoretiske tradisjoner innen organisasjons- 
og ledelsesfagene. Studentene skal forstå hvordan organisasjoner best løser sine oppgaver, 
men også hvordan de fungerer og endres som sosiale og verdimessige systemer.  

Lederes rolle og handlingsrom står sentralt, og vil knyttes til hvordan forskningsbasert 
kunnskap kan gi innsikt i egen lederhverdag og bidra til utvikling og vekst. Emnet har som 
basis de verdimessige føringer og implikasjoner knyttet til alle former for ledelse. 

 

Læringsutbytte 

Etter avsluttet emne er målet at studentene skal ha utviklet kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse i å: 

• Kjenne hovedtradisjonene innen organisasjons- og i ledelsesfaget  
• Anvende relevant kunnskap i forståelse og tolkning av egen lederhverdag 
• Ha kjennskap til forhold mellom styring og ledelse, og vekselvirkning mellom eksterne 

og interne rammebetingelse  
• Ha innsikt i betydningen av organisasjoners verdigrunnlag  
• Ha innsikt i organisasjoner som komplekse systemer preget av samhandling og 

kommunikasjon mellom ulike interessenter 
 

Innhold i undervisningen 

• Perspektiv og forståelsesform i organisasjonsfagene 
• Moderne lederroller og ledelsesfunksjoner 
• Legitimitet, kjønn og makt 
• Organisasjoner, ledelse og verdier 
• Håndtering av konflikter 
• Ledelse i tjenesteytende organisasjoner 
• Frivillighetens grunnlag og ledelse av frivillige 

 

Læringsformer 

Forelesninger, seminarer, nettbaserte diskusjonsgrupper, lokale kollokvier, muntlige 

framlegg i grupper og plenum. 



 

Pensum: 
Askeland, Harald 2012: Endringsledelse – muligheter og utfordringer for en kirke i endring i 
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Sivesind, Kirsten, Gjert Langfeldt & Guri Skedsmo (red): Utdanningsledelse. Oslo: 
Cappelen Akademisk Forlag (12 s) 

Storvik, Aagoth, Erik Døving & Beate Elstad (2016): Profesjon og ledelse i Døving, Erik, Beate 
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Aadland, Einar & Harald Askeland (2017) Verdibevisst ledelse. Oslo: Cappelen Damm 
Akademisk (kapittel 3, 6, 8, 11 og 15) (85 s) 

 

 

Vurderingsform  
 
Skriftlig essay. Det gis karakter på en skala fra A-F 

  



Styring, økonomi og samarbeid 
 
Studiepoeng:     10 studiepoeng  
Undervisningstimer:         30 timer 
Pensum:     ca. 800 sider     
 
Kort om emnet 

Emnet vil gi innsikt i Den norske kirkes organisering og styringsstruktur, samt 
økonomiarbeid og regulering av kirkelig virksomhet. Emnet utvikler innsikt i 
arbeidsgiveransvaret og relasjonen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Videre fokuseres 
trosopplæringsreformens organisering og finansiering, og hvordan lokale prosesser utformes 
og ledes innen rammen av helhetskirkelige planer samt lover og forskrifter. Emnet 
tematiserer også spennet mellom styring, ledelse og administrasjon av samspillet mellom 
styringsorganer og ulike grupper lønnede og ulønnede medarbeidere. 
 

Læringsutbytte 

Etter avsluttet emne er målet at studentene skal ha utviklet kunnskap, ferdigheter og 

generell kompetanse i å: 

• Møte de særlige utfordringer som stilles til arbeidsgiveransvar, ledelse og 
koordinering i kirke og menighet 

• Forstå og kunne anvende relevant teori relatert til initiering, ledelse, gjennomføring 
og rapportering av trosopplæringsprosesser 

• Forstå kirkens budsjettmodell, kunne bidra inn i budsjett- og planarbeid i fellesråd og 
menighetsråd samt kunne anvende økonomistyring i virksomhetsutvikling 

• Håndtere utfordringer knyttet til samarbeid mellom profesjonelle og frivillige  
 

Innhold i undervisningen 

• Kirkelig organisering og styring 
• Planverk, økonomi og styringsprosesser i kirken, herunder tilskudds- og 

finansieringsformer  
• Kirkelige organers, lederes og profesjonsgruppers rolle og ansvar med vekt på 

trosopplæringen 
• Økonomistyring i praksis 
• Sammenheng mellom kirkelig og annet plan- og lovverk i arbeid med barn og unge  

 

Læringsformer 

Forelesninger, seminarer, nettbaserte diskusjonsgrupper, lokale kollokvier, muntlige 

framlegg i grupper og plenum. 

 

 



Pensum: 
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I tillegg velges ca 200-250 sider som selvvalgt pensum, relatert til evaluering av 
trosopplæringsreformen, etter samråd med fagansvarlig. 
 
Vurderingsform  
 
Skriftlig essay. Det gis karakter på en skala fra A-F 
 


