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EMNEPLAN – del 1 

 

* Inngår i studieprogram   
Verdibasert endringsledelse ENDRLED 

* Emnenavn (bokmål) 
Verdibasert endringsledelse 

* Emnenavn (nynorsk) 
Verdibasert endringsleiing 

* Emnenavn (engelsk) 
Value-driven Change Management 

* Emnekode (FS) 
ENDRLED 

* Emnenivå 
850 Videreutdanning høyere nivå 

* Emnets omfang og organisering 

 Antall studiepoeng, 30 

 Antall semester, 3 

 Undervisningsspråk, norsk 

 Organisering av emnet, samlingsbasert, 7 samlinger av 2-3 dager, fordelt på 3 semester. 
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EMNEPLAN – del 2  

 

 

* Faglig innhold i emnet 

Studiet skal bidra til å gi studentene kunnskaper om verdibasert endringsledelse og 

utfordringer ledere vil møte hovedsakelig i folkehøyskoler, men også i andre offentlige og 

private skoler. Kunnskap basert på forskning blir stadig viktigere da endringer i 

rammebetingelser i forhold til nasjonale styringssystemer nødvendiggjør jevnlig 

selvvurdering som grunnlag for organisasjonenes prioriteringer og kontinuerlig læring og 

utvikling hos personalet.  Studiet vil også gi innblikk i flere strategier som studentene skal 

kunne benytte aktivt i endringsledelse. Hensikten er å fremme verdibasert ledelse av 

læringsprosesser for studenter og personalet i folkehøyskoler som lærende organisasjoner. 

Gjennom innhold, arbeidsformer og vurdering vil det bli lagt vekt på å fremme 

folkehøyskolenes målsetting å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Studiet vil styrke 

studentenes personlige og yrkesetiske kompetanse og stimulere dem til å bidra til utviklingen 

av egen folkehøyskole. «Forventet læringsutbytte» sikrer at studentene ved slutten av studiet 

har tilegnet seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Formålet for 

studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de etiske holdningene 

som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet, arbeids- og 

evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å 

identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de 

utfordringene de vil stå overfor som ledere i folkehøyskolen. 

 

Forkunnskapskrav 

Emnet er på masternivå, men hører ikke til et bestemt masterprogram. For opptak 

til masterprogram kreves karaktersnitt C eller bedre. Hvis du fyller dette kravet ved 

opptak, kan emnet senere søkes innpasset som valgfritt emne i en mastergrad. 

For opptak til dette masteremnet kreves: 

 180 stp, tilsvarende 3 år høyere utdanning/ bachelorgrad / Cand.mag.grad. 

Søkere som ikke fyller opptakskravet om 3 år høyere utdanning har, dersom det er 

ledige plasser, mulighet til å følge undervisningen og få utstedt kursbevis. 
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* Læringsutbytte  

Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: 

KUNNSKAP 
Studenten 

 

- har inngående kunnskap om danning og om sammenhengen mellom folkehøyskolens 

mandat og daglig praksis 

- har grundig teoretisk kunnskap om etikk og om etisk og klokt lederskap 

- har grundig kunnskap om kommunikasjon og konflikthåndtering 

- har inngående kunnskap om forskning, teorier og modeller om ledelse av endringer i 

lærende organisasjoner 

- har inngående kunnskap om analyse av pedagogiske kontekster og kan reflektere kritisk 

omkring ulike folkehøyskoler som lærende organisasjoner 

- har inngående teoretisk kunnskap om å lede skolens selvvurdering gjennom aksjonslæring 

- har inngående kunnskap om folkehøyskolens historie, idégrunnlag og pedagogikk 

- har grundig kunnskap om lov og avtaleverk og måten norsk arbeidsliv er organisert på i en 

folkehøyskolekontekst 

FERDIGHETER 
Studenten 

- kan identifisere og reflektere over svake og sterke sider ved seg selv som person og som 

leder, og arbeide videre med utfordringer en stilles overfor som leder i folkehøyskolen 

- skal kunne analysere og drøfte ulike situasjoner ut fra et etisk perspektiv 

- kan kommunisere og forholde seg til motsetninger og konflikter på en konstruktiv måte 

- kan analysere utdanningsinstitusjoner og ledelse av folkehøyskoler i et systemisk perspektiv 

- kan lede skolens selvvurdering med vekt på aksjonslæring 

GENERELL KOMPETANSE 
Studenten 

- kan utøve profesjonelt skjønn gjennom å anvende faglig og etisk kompetanse i møte med 

elever og ansatte 

- kan identifisere og forholde seg på en reflektert måte til etiske utfordringer i 

mellommenneskelige relasjoner.  

- kan bidra til at forskningsbasert kunnskap om hvilken betydning skolens kultur og 

medarbeidernes faglige autonomi har for endringsprosesser i folkehøyskolen.  

- kan gjennom inngående forskningsbasert kunnskap lede gjennom å tilrettelegge for læring og 

utvikling for personalet og for folkehøyskolen som lærende organisasjon 
 

* Læringsaktiviteter 

Studiet organiseres gjennom forelesninger, gruppearbeid, studenttilbakemeldinger på 

hverandres arbeid, praksisøvelser, drøftende samtaler og veiledning individuelt og i gruppe. 
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Studentene deles i basisgrupper, hvor casebaserte drøftinger skal problematisere faglige og 

etiske dilemmaer i utøvelse av ledelse i folkehøyskolen. Litteraturstudier og 

refleksjonsoppgaver er sentrale komponenter i studiet. Studentene vil få individuell veiledning 

i arbeidet. 

 

* Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Mellom hver samling vil det bli gitt arbeidskrav 

som studentene samler til en presentasjonsmappe. Det forutsettes at studentene vurderer egne 

og medstudenters tekster. Studentene vil få veiledning av faglærere.  

Presentasjonsmappen skal presenteres for medstudenter og veiledere på siste samling. Dette er 

et arbeidskrav som vurderes til godkjent/ ikke godkjent. Godkjent presentasjonsmappe er et 

krav for å kunne fremstille seg til avsluttende vurdering. 

Utgifter i emnet 

Studieavgift kr 41 800,-, eksamensavgift kr 4 200,-. Semesteravgift, litteratur, reise 

og opphold kommer i tillegg. 

 

* Vurderingsformer 

Avsluttende vurdering 
 

Hjemmeeksamen 

Individuell hjemmeeksamen over 7 dager. Besvarelsen skal være på ca. 10 – 12 sider. 

Eksamen vurderes av faglærer og ekstern sensor. Det benyttes graderte bokstavkarakterer, A-

F. 

  

* Litteratur 

Obligatorisk litteratur: Totalt ca.2000 sider. 

Felles ca. 1200 sider 

 

* Godkjent emneplan  

Nestleder institutt for pedagogikk, Bernt Andreas Hennum, 17.10.18 


