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Introduksjon 
Hvordan lykkes med utviklings- og endringsprosesser i egen organisasjon? Dette er det 

sentrale temaet i dette emnet. Med tydeliggjøring av organisasjonens primære oppgave(r) 

som utgangspunkt vil også mer praktiske verktøy, som for eksempel prosjektledelse og 

økonomistyring, bli tematisert.  

  

Læringsutbytte 
Kunnskap 
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om: 

 teorier om utviklings- og endringsprosesser 

 grunnleggende økonomistyring 

 prosjektledelse 

 perspektiver på ledelse og organisering i Den norske kirke 

 

Ferdigheter 
Etter fullført emne skal studenten kunne: 

 planlegge et utviklingstiltak  

 gjennomføre ledelsessamtaler basert på løsningsfokusert tilnærming 

 

Forkunnskapskrav 
Generell studiekompetanse 

 

Studiepoengsreduksjon 
Ingen 

 

Arbeidskrav 
Studentene har et arbeidskrav hvor de deles inn i grupper på 3-5 personer som hver får ansvar 

for å planlegge og presentere et utviklingstiltak (som utarbeides i samarbeid med faglærer). 

Presentasjonen varer ca. 20 minutter, og studentene leverer i ettertid inn en felles rapport på 

ca. 2000 ord som beskriver tiltaket og arbeidsprosessen i gruppen.  

 



De samme gruppene forbereder også og trener på en situasjon på arbeidsplassen der LØFT-

tilnærmingen er aktuell og enten viser dette muntlig eller tar opp og formidler dialogen enten 

skriftlig eller på video. 

 
Vurdering   
 

Vurderingsform Varighet 

 Klausureksamen (A-F) med fokus på emnets 

kunnskapsmål. 
4 timer 

 

Karakterskalaen har seks trinn; fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Karakterene blir 

gitt på individuell basis. 

 

Åpent for studenter med studierett  
Studiet er åpent for alle bachelorstudenter ved VID vitenskapelige høgskole. Andre 

studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister. 

 
Studentevaluering 
Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved VID. Systemet omfatter ulike 

former for studentevaluering. 

 
Arbeidsformer 
Forelesninger, gruppearbeid, eget arbeid, studentpresentasjoner, simuleringer/ 

gruppearbeid 
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