VEL1030 Relasjonsledelse og teamarbeid (10 stp/ECTS)
Studieprogram

Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ECTS)
Årsstudium i verdibasert endringsledelse (60 stp/ECTS)

Emne
Eksamen

VEL1030 Relasjonsledelse og teamarbeid (10 stp/ECTS)
Studenten skal:
• Skrive en analyse av case-oppgave i gruppe der relevant
pensumlitteratur appliseres (3000 ord). 100%. A-F.

Arbeidskrav

• Delta i casearbeid i gruppe, tilsvarende 12 timer.
Innlevering av felles prosjektrapport. Studentene
avtaler tidspunkt for casearbeidet innad i gruppa.
Bestått/ikke bestått.

Omfang

24 undervisningstimer.
12 timers case-oppgave med prosjektrapport.
Selvstudium og innlevering.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studiet skal gi
• god kunnskap om hvordan man kan skape effektive team
• kjennskap til ulike roller og faser i et teamarbeid og hvordan man kan håndtere disse
• kjennskap til ulike former for motivasjonsteori og om hvordan disse kan brukes til å forstå
og legge til rette for ulike typer av kreativ samhandling
• god kunnskap om dydsetiske teorier, inklusiv bibelske bilder av det gode fellesskap
• kjennskap til hvordan slike teorier kan anvendes for å skape gode relasjoner, samt empatisk
og modig kommunikasjon
• kjennskap til problemer med gruppedynamikk, inklusivt tendenser til ’groupthink’ og til
hvordan man kan håndtere dette
• kunnskap om hvordan man kan forstå og håndtere konflikter

Ferdigheter
Studiet skal styrke studentens evne til å
• lede gode og effektive team
• leve og lede med mot, omsorg og ydmykhet som grunnholdninger
• forstå og løse konflikter i team og grupper

Generell kompetanse
Studiet skal gi en større evne til å reflektere
• kritisk og konstruktivt i forhold til gruppedynamikk
• over egne holdninger og over hvilke grunnholdninger man vil utvikle
• over sterke og svake sider i samspill med andre
• etisk og teologisk over sosiale relasjoner

Emnebeskrivelse
Emnet gir en innføring i teamutvikling og relasjonsledelse. Studenten vil gjennom forelesninger og
caseoppgaver utvikle kunnskap om, og erfaring med, hvordan man som leder kan bygge effektive
team- og inngå i samarbeidsprosesser, og om hvordan man kan bidra til medarbeideres utvikling.
Emnet presenterer teorier og modeller for relasjonsledelse, motivasjonsteori, teamutvikling og gir
innføring i forskjellige verktøy for å realisere dette i praksis. Emnet hjelper lederen til å tenke som
en sosial arkitekt og til å legge til rette for at andre kan bidra til å bygge gode fellesskap som
mennesker frivillig vil forplikte seg til og tilhøre. Dette vil skje i en kontekst hvor studenten blir
stimulert til økt selvinnsikt og får utviklet sine ferdigheter innen områder som konflikthåndtering
og relasjonsbygging.
Undervisningsform
Det legges opp til læring i teori og praksis gjennom en blanding av interaktive forelesninger (24
timer) og erfaringsbasert læring gjennom rollespill, øvelser og en case-oppgave (12 timer).
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Filmer
En av de følgende filmer vil brukes for å tematisere viktige sider ved pensum:
12 Angry Men (1957) (Regi: Sidney Lumet, manus: Reginald Rose)
• Til diskusjon omkring beslutningsprosesser i team.
Runaway Jury (2003) (Regi: Gary Fleder, manus: Grisham/Koppelman)
• Til diskusjon omkring interesser og makt i gruppeprosesser.

