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Navn Gruppeledelse 
Nynorsk Gruppeleiing 
Engelsk Group leadership 
Studiepoeng 15 
Heltid/Deltid Deltid 
Type studium Videreutdanning. Lavere nivå 
Antall semester 1 
Startsemester Høst 2015 
Kostnader Selvfinansiert. Se også 

www.DMMH/loveroginstrukser 
Opptak Lokalt opptak 
Faglige kontaktpersoner Børge Kristoffersen 
Studentkull 2015 
Sist revidert  
 

Om studieprogrammet 

Gruppeledelse er å lede noen, en gruppe. Å være gruppeleder er en sammensatt og 
utfordrende oppgave. Rollen gruppeleder tilsier at du må kunne lede en gruppe mot et felles 
mål, du må kunne bidra til god kvalitet i samspillet mellom gruppemedlemmene, du må 
kunne bygge positivt opp om det enkelte gruppemedlemmets selvoppfatning og tro på egen 
mestring, og du må kunne bidra positivt til samholdet i gruppen. Hva gjør du for å oppnå 
dette? Hva gjør du når konflikter oppstår? Hvordan kan du som gruppeleder bidra til endring 
av fastlåste sosiale-, strukturelle- og kulturelle mønster?  

Dette studiet har fokus på ledelse av voksne i grupper. Kunnskap om gruppeledelse er et av 
mange kompetansekrav som stilles til lederen. Studiet tar utgangspunkt i lederens erfarte 
kunnskap (erfaringskunnskap) og retter oppmerksomheten mot den enkelte leders 
subjektive erfaringer: Hvordan oppleves det å være leder i min gruppe? Hva er min erfaring 
med det som hemmer og/eller fremmer samspill, kommunikasjon og utvikling i gruppen? 
Hvem er «jeg» i gruppens «vi»?   

Studiets mål er å gi lederen verktøy, økt kunnskap og kompetanse i gruppeledelse.  

 

Målgruppe 

Studiet henvender seg til de som vil lære mer om gruppeledelse i organisasjonen; det være 
seg ledere innen helse, pleie og omsorg, barnehage og skole, og administrativ ledere innen 
offentlig eller privat sektor.  

Opptak og rangering 

Minimum bachelorutdanning og ett års relevant arbeidslivserfaring. 
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Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 
Studieprogrammet består av 15 studiepoeng og er et deltidsstudium over ett semester. 
Studiet er på bachelornivå og er samlingsbasert med tilsammen 4 samlinger à to dager, dvs. 
8 dager à 6 undervisningstimer. Utdanningen forutsetter aktiv studentdeltakelse. 
Studentene må regne med å arbeide ca. 20 timer i uken med studiene, inkludert 
forelesninger, selvstudium, gjennomføring av arbeidskrav og praksis. Studentene blir delt 
opp i studiegrupper. Det forventes at studiegruppene møtes mellom samlingene for å 
arbeide med oppgaver knyttet til arbeidskrav i studiet. 

  

Forventet læringsutbytte 

Etter gjennomført studium i Gruppeledelse skal studenten ha kunnskap, ferdigheter og 
generell kompetanse innenfor gruppeledelse, som gjør at studenten:  

• Har kunnskap om gruppedynamikk ut fra grunnleggende begreper om møte, 
rollebytte, rolleteori, sosiometri/sosiatri og konfliktteori. 

• Har ferdigheter i å lese en gruppes sosiometri (kulturell leseferdighet), samt i å kunne 
transformere konflikter og å lede vekstprosesser.  

• Har generell kompetanse i å lede skapende gruppeprosesser med et etisk ansvar.  

 

Innhold 

Studiet tar utgangspunkt i studentens egne erfaringer. Hensikten er å ha fokus på 
gruppelederen som kunnskapsbærer, som en som gjennom egne erfaringer kan bane vei for 
ny kunnskap og innsikt. Studenten motiveres til selv å erfare og utvikle seg gjennom praktisk 
handling. 

Erfaringskunnskap markerer et sentralt område i studiet. I tillegg tar vi opp kunnskap basert 
på systemisk tenkning, relasjonsforståelse, estetiske uttrykksformer og etikk som vektlegger 
utøvelse av skjønn i mellommenneskelige møter. Studiets teoretiske forankring er 
hovedsakelig knyttet til disse områdene. Andre sentrale begrep i studiet er: kulturell 
leseferdighet, relasjonsledelse, møte, rolleteori og konfliktteori. Dette er begreper som 
inngår i sosiatri. Sosiatri fokuserer på hvordan grupper kan realisere sine muligheter i 
nyskapende og kreative prosesser.  

I studiet inngår også ulike praksisformer. En av dem er aksjonsveiledning, som er 
fundamentert i en pragmatisk estetisk tradisjon med referanse til J.L. Morenos filosofi og 
praksis. Dette fundamentet er i dag videreført som en av flere retninger i veilednings 
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tradisjonen. Andre sentrale praksisformer er rollebytte, , rolletrening og 
kommunikasjonsmåter.  

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

 Studiet vil benytte ulike læringsformer preget av å være sammen i prosess. Prosessen skapes 
og utvikles gjennom veiledning, forelesning, verkstedarbeid, rollebytte, dialoger og 
refleksjoner. 

 
Studiet benytter læringsplattformen It`s learning. 
 
I studiet inngår et arbeidskrav i gruppe og et individuelt, og studiet avsluttes med en skriftlig 
individuell hjemmeeksamen over to dager. Besvarelsen skal bestå av ca. 4500 ord, det vil si  
8 - 10 sider. 
 
Det stilles krav om obligatorisk tilstedeværelse i undervisningen for å kunne få gå opp til 
eksamen. Se: Retningslinjer for arbeidskrav og adgang til eksamen ved DMMH: 
www.dmmh.no/lover-og-instrukser 
 

EMNEBESKRIVELSER  

Emnekode VUGLE6000 
Emnenavn Gruppeledelse 

Gruppeleiing  
Group leadership 

Faglig nivå Videreutdanning på lavere nivå 
Omfang 15 stp. 
Undervisningssemester  
Undervisnings – og 
eksamensspråk 

Norsk  

Forkunnskapskrav Jf. Opptakskrav 
Anbefalte forkunnskaper  
Forventet læringsutbytte Studenten skal etter å ha fullført emnet ha kunnskap, ferdigheter 

og kompetanse innenfor fagområdet som gjør at studenten: 
• Har kunnskap om møtebegrepet i et historisk perspektiv. 
• Har kunnskap om gruppedynamikk ut fra grunnleggende 

begreper om rollebytte, rolleteori, sosiatri/sosiometri  og 
konfliktteori. 

• Har ferdighet i å arbeide med en gruppes sosiometri (kulturell 
leseferdighet). 

• Har ferdigheter i å lede vekstprosesser og i å transformere 
konflikter.  

• Har generell kompetanse i å være gruppeleder og å lede 
skapende gruppeprosesser 

• Har generell kompetanse i å kunne vurdere det estetiske 
perspektiv i endrings - og utviklingsprosesser i virksomheten. 

• Har generell kompetanse i å kunne vurdere etisk ansvar som 
gruppeleder 
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Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført 

og godkjent før man har oppnådd eksamensrett: 
 
Arbeidskrav 1: En skriftlig gruppeoppgave 
Arbeidskrav 2: En individuell, skriftlig oppgave  
 
 
Det stilles krav om oppfylt krav om obligatorisk tilstedeværelse i 
undervisningen. Fravær inntil 20 % kan godkjennes ved 
dokumentert gyldig årsak. 

Vurderings- 
ordning 

Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Karakter-
skala 

Sensur Tid 

Individuell, skriftlig 
hjemmeeksamen 

100 % 2 dager  A-F Ekstern Ved 
mester 
slutt 

Emneansvarlig Børge Kristoffersen 
Vektingsreduksjon  
Læremidler/Pensum Vil foreligge innen 1. mars 2015 
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