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Organisasjon, ledelse og endring i Den norske kirken 

Organization, Leadership and Change in the Church of Norway 

Fakta om emnet Undervisning Praksis 
Emnekode: BVBL 1010 Undervisningsspråk: Norsk Praksisstudier: Nei 
Antall studiepoeng: 10 Undervisningssted: Oslo  
Tilbys som enkeltemne: Nei Undervisningstermin: Høst Studentarbeidsomfang 
Emnestatus: Obligatorisk emne Obligatorisk undervisning: Ja Undervisningsomfang: 

30 timer 
Studienivå: Lavere grad  Omfang studentstyrt arbeid: 

240 timer 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 
Deltid: Ikke aktuelt  

 Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 

Forkunnskapskrav: Ikke aktuelt 

Innhold 

Emnet omhandler sentrale teoretiske tradisjoner innenfor organisasjons- og ledelsesfagene, tilpasset 
kirkelig organisering som kontekst for ledelse. Emnet tematiserer 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 
belyse egen lederhverdag og bidra til utvikling og vekst. Emnet har som basis de verdimessige føringer og 
implikasjoner som er knyttet til alle former for ledelse, herunder organisasjonens trosmessige basis. 

Hovedtemaer: 

• Perspektiv og forståelsesform i organisasjonsfagene – generelle og sektorspesifikke 

• Moderne lederroller, ledelsesfunksjoner og ledelse som praksis 

• Legitimitet, kjønn og makt 

• Organisasjoner, ledelse og verdier 

• Organisasjonsendring og endringsledelse 

• Ledelse i tjenesteytende organisasjoner 

• Frivillighetens grunnlag og ledelse av frivillige 

 

Læringsutbytte 

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

Kunnskaper: 

Kandidaten 

• Har oversikt over hovedtradisjonene innen organisasjons- og i ledelsesfaget, med vekt på 
betydningen av verdigrunnlag og særpreg i trosbaserte/kirkelige organisasjoner   

• Har forståelse av begrepene styring og ledelse og hvordan dette er organisert gjennom Den norske 
kirkes styrings- og ledelsesstruktur  

• Har innsikt i hvordan organisasjoner dynamisk endres som sosiale og verdimessige systemerHar 
forståelse for vekselvirkning mellom eksterne og interne rammebetingelser som kontekst for ledelse 

 

 

Ferdigheter: 

Kandidaten 
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• Kan etablere legitimitetsgrunnlag og handlingsrom for egen lederrolle gjennom forankrings-  og 
forhandlingsprosesser i samhandling med andre kirkelige aktører 

• Kan identifisere endringsbehov, samt bidra til og lede endringsprosesser 

• Kan avkode organisasjonens verdier i praksis og bidra til gjennomføring av verdiarbeid 

 

Generell kompetanse: 

Kandidaten 

• Har kjennskap til lederjobben og lederes funksjoner i Den norske kirke 

• Kan anvende forskningsbasert kunnskap om organisering og ledelse i egen lederhverdag 

 

Arbeids- og undervisningsformer 

• Forelesninger 

• Seminarer 
• Nettbaserte diskusjonsgrupper 

• Lokale kollokviegrupper 

• 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 3 dager A-F 100/100 

 

Utfyllende informasjon om eksamen/vurdering: 

Besvarelsen skal ha et omfang på inntil 3000 ord. 

Annet 

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

 

Pensum 

Aadland, Einar & Harald Askeland 2017: Verdibevisst ledelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (utvalgte kapitler: 
VBL – historiske linjer, VBL i praksis, Veiledning og ledelse) 

Askeland, Harald 2016: Ledelse og lederes roller i Den norske kirke. 

Askeland, Harald 2012: Endringsledelse – muligheter og utfordringer for en kirke i endring. I: Birkedal, Erling, Harald 
Hegstad & Turid Skorpe Lannem (red): Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Oslo: IKO-
Forlaget AS (22 s) 

Askeland, Harald & Jostein Stråbø 2012: Kirkevergens lederrolle i praksis. Tidsskrift for praktisk teologi, 2:2012 
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Harris, Margaret 1998: A Special Case of Voluntary Associations? Towards a Theory of Congregational Organization. 
The British Journal of Sociology, Vol 49, No 4 (20 s) 

Hegstad, Harald 2012: Menighetsutvikling i folkekirken. Grunnlag og formål. I: Birkedal, Erling, Harald Hegstad & Turid 
Skorpe Lannem (red): Menighetsutvikling i folkekirken. Erfaringer og muligheter. Oslo: IKO-Forlaget AS (14 s) 

Hougsnæs, Marit Halvorsen 2012: Med kirken som ledelseskontekst. Tidsskrift for praktisk teologi 2:2012 

Jacobsen, Dag Ingvar & Jan Thorsvik 2013: Hvordan organisasjoner fungerer. Innføring i organisasjon og ledelse. 
Bergen: Fagbokforlaget (utvalg på 300 s) 

Ladegård, Gro & Signy Irene Vabo 2011: Ledelse, styring og verdier. Magma, 1/2011, ss 23-31. (9 s) 

Richardsen, Astrid M & Laura Traavik 2015: Kvinner og ledelse i Norge. I: Martinsen, Øyvind Lund (red): Perspektiver 
på ledelse, (15 sider). Oslo: Gyldendal Akademisk 

Røvik, Kjell Arne 2007: Trender og translasjoner Ideer som forandres det 21. århundrets organisasjon. Kap 5-9, 11 og 
14 (ca 130 sider). Oslo: Universitetsforlaget  

 
Oslo: 16.08.2017 


