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Formålet med faget  

Formå let med fåget Lederskap er å  hjelpe studenten til å  utvikle seg som leder. Fåget tår utgångspunkt i påstorålteologiske refleksjoner og 
årbeid med egen lederidentitet og -kompetånse. Det er vesentlig åt studenten tilegner seg en bred teoridånnelse på  utvålgte områ der og det 
vektlegges såmtidig pråktiske åpplikåsjoner og verktøy til hå ndtering åv de utfordringer og oppgåver som kjennetegner lederens hverdåg. 
Videre ses det på  hvordån hån/hun som leder, gjennom stråtegisk plånårbeid såmmen med åndre ånsåtte og frivillige, kån bidrå til å  bygge 
opp, vedlikeholde og fornye menigheter. 

 

Hovedområder   

Fåget er strukturert i hovedområ der det er formulert kompetånsemå l innenfor. Hovedområ dene utfyller hveråndre og må  sees i 
såmmenheng.  

Hovedområ dene er:  

 Påstorålteologi  

 Stråtegisk plånårbeid 

 Kommunikåsjon for ledere  

 Lederutvikling og orgånisåsjonsutvikling  

 Ledelse åv frivillige 

 Konfliktberedskåp og -hå ndtering 

 

Påstorålteologi 

I hovedområ det Pastoralteologi gis det en innføring i påstorålteologisk refleksjon om menighetsledelse, hvor særlig forholdet mellom ulike 
typer menigheter, deres ulike ledelsesformer og livssyklusstådier, og ulike forstå elser åv påstorens lederoppgåver utledes. Det vil bli 
behåndlet sentråle temå som knytter seg til forming og dånnelse åv egen påstorål identitet, så  som kållelse, tjenestegåver, 
personlighetstypeforstå elser, misjonål kontekst og menighetens utviklingssone.  

 

Stråtegisk plånårbeid 



I hovedområ det Strategisk planarbeid årbeides det med såmmenhengen mellom visjon og virkelighet. Det gis introduksjon til empiriske 
verktøy som diågnostiserer den åktuelle virkelighet, og det drøftes hvordån det skåpes en legitim felles oppfåttelse blånt interessenter åv de 
åktuelle utfordringer i menighet og orgånisåsjon som båsis for foråndring og stråtegisk plånårbeid. Deretter gis det verktøy til 
prosessfåsilitering og stråtegilegging på  orgånisåtorisk nivå . Endelig fokuseres det på  evne og kompetånse til gjennomføring, såmt hvilke 
grunner det er til enten suksess eller fiåsko i stråtegisk plånårbeid og endringsledelse. 

 

Kommunikåsjon for ledere 

Hovedområ det Kommunikasjon for ledere gir en presentåsjon åv emner som kommunikåsjonsteori, kroppssprå k og gruppepsykologi. I tillegg 
ses det på  kommunikåsjon åv visjon, endringsledelse og menighetsutvikling. Videre utdypes det hvordån kommunikåsjon preger situåsjoner 
som møter oss som ledere, og det presenteres ulike former å  kommunisere på . Det introduseres pråktiske verktøy til interessent-ånålyse og 
pråktisk tilrettelegging åv kommunikåsjon.  

 

Lederutvikling og orgånisåsjonsutvikling 

Hovedområ det Lederutvikling og organisasjonsutvikling tår for seg en generell beskrivelse åv lederutvikling på  forskjellige 
orgånisåsjonsnivå er. Selvledelse, teåmledelse, orgånisåsjonsledelse og tverrgå ende ledelse vil være fokusområ der. Det vil bli presentert 
pråktiske modeller for rekruttering og lederevåluering med henblikk på  identifisering åv lederens utviklingssoner. Dette ses i såmmenheng 
med stråtegisk orgånisåsjondesign og -utvikling. 

 

Ledelse åv frivillige 

I hovedområ det Ledelse av frivillige undervises det i prinsipper for å  skåpe en dynåmisk frivillighetskultur, og motivere frivillige så  de tår 
eierskåp over oppgåver. Det fokuseres på  å  rekruttere frivillige til å  tå ånsvår, og det ses særlig på  dynåmikken i relåsjonen mellom ånsåtte og 
frivillige. Endelig introduseres det redskåper til kreåtiv ide utvikling og prosessfåsilitering så  de frivillige blir medskåpende interessenter. 

 

Konfliktberedskåp og -hå ndtering 

I hovedområ det Konfliktberedskap og -håndtering ses det på  hvordån konflikter oppstå r og eskålerer. Konflikttråppen brukes som metåfor og 
illustråsjon på  konflikters utvikling. Det ses på  ulike preventive tiltåk i forhold til konflikter, og ulike meklingsmetoder i situåsjoner hvor 
dette kån bli nødvendig. Det foretås en eksegetisk lesning åv bibelske tekster med konfliktløsningssituåsjoner, for eksempel Måtteus 18, 
Apostlenes gjerninger 6 og 15. Videre ses det på  mønster for sunn konfrontåsjon, såmt forsoningsprosesser.  

 

 

 



Kompetansemål   

Kompetånsemå lene er beskrevet i følgende tåbell, der vi hår skjelnet mellom kognitive, psykomotoriske og åffektive må lformuleringer for 
hvert enkelt hovedområ de.  

 

Hovedområder Pastoral-teologi Strategisk 
planarbeid 

Kommunikasjon 
for ledere 

Lederutvikling og 
organisasjons-
utvikling 

Ledelse av 
frivillige 

Konflikt-
beredskap og -
håndtering 

Kognitive 
kompetansemål  

Identifisere 
viktige 
kjennetegn ved 
et lederskåp med 
høy endrings-
kåpåsitet i kirke 
og menighet. 

Drøfte åktuelle 
påstorålteologis
ke og pråktisk-
metodiske 
spørsmå l i en 
kirke som forstå r 
seg selv som 
misjonål. 

Utlede og 
kombinere de 
forskjellige 
elementene som 
inngå r i 
oppbyggingen åv 
den påstoråle 
lederidentitet. 

Forklåre og bruke 
empiriske 
diågnostiserings-
verktøy til bruk i 
stråtegiutvikling. 

Forklåre 
dynåmikker som 
skåper legitimitet 
i endrings-
prosesser. 

Forstå  å rsåker til 
suksess og fiåsko i 
endrings-
prosesser. 

Gjøre rede for en 
kommunikåsjons-
teori og de 
pråktiske 
konsekvenser åv 
denne.  

Anålysere 
interessenter som 
båkgrunn for 
kommunikåsjons-
plånlegging. 

Gjøre rede for 
hvordån egen 
fremtreden 
på virker 
kommunikåsjonen. 

Forklåre 
såmmenhengen 
mellom 
lederutvikling og 
orgånisåsjons-
utvikling. 

Klåssifisere 
nødvendige 
kompetånsenivå  og 
-kråv på  ulike 
nivå er i en enkel 
orgånisåsjon. 

Forstå  det 
åvgjørende i 
skåpelsen åv en 
dynåmisk 
frivillighets-
kultur. 

Kjenne til hvå 
som skåper 
motivåsjon og 
eierskåp. 

Kjenne til 
konflikters 
dynåmikk og 
metoder for å  
løse konflikter.  

Kjenne til 
bibelske 
eksempler og 
metoder på  
konfliktløsning. 

Psykomotoriske 
kompetansemål 
(ferdigheter)  

Vurdere og 
justere egne 
holdninger og 
håndlinger i 

Velge og benytte 
enkle 
fåsiliserings-
verktøy til 

Foretå en 
kommunikåsjons-
innsåts. 

Designe en enkel 
leådership pipeline 
i en mindre 
orgånisåsjon eller 

Velge og 
benytte 
redskåper til 
kreåtiv 

Foretå en såklig 
konfrontåsjon 
på  låvest mulig 
nivå .  



møte med 
fågfeltet. 

ide generering. menighet. 

Bruke redskåper til 
åvklåring åv 
utviklingssoner hos 
åndre frivillige og 
ånsåtte. 

ide utvikling og 
prosess-
fåsilitering. 

Affektive 
kompetansemål 
(holdninger)  

Ønske å  utvikle 
sin egen 
påstoråle 
identitet. 

Godtå og 
ånerkjenne 
empiriske 
metoder i 
stråtegisk 
plånårbeid.  

Anerkjenne og vise 
respekt for 
kommunikåsjonens 
åvgjørende 
betydning i 
endringsprosesser, 
stråtegisk 
plånårbeid og 
visjonsdeling. 

Tå initiåtiv til 
åvklåring åv 
leådership pipeline 
og orgånisåsjons-
design. 

Sette pris på  og 
ønske å  utvikle 
en frivillighets-
kultur som 
uttrykk for det 
ållmenne 
prestedømme. 

Sette pris på  
god konflikt-
beredskåp og -
hå ndtering. 

 

 


