
 

Kursbeskrivelse for prosesslederstudiet 

- nettbasert gjennomføring 

I et samfunn som i økende grad er basert på utnyttelse av kunnskap, vil en organisasjons 

verdi og livsgrunnlag avhenge av evnen til å mestre komplekse prosesser, omstille seg hurtig 

og anvende medarbeidernes ressurser for å oppnå konkrete mål. Organisasjoner kan ses på 

som relasjonelle fenomener som er i konstant bevegelse. Kompetanse innen prosessledelse 

øker muligheten for at enkeltpersoner, team og organisasjoner kan ha meningsfulle 

samtaler, generere nye ideer, ta kloke valg, realisere mål og virkeliggjøre visjoner og verdier 

sammen. 

 

Prosessledelse kan defineres som ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot 

felles mål på en måte som understøtter deltakelse, eierskap og utløser kreativitet fra alle 

involverte. 

 

Målgruppe og læringsmål 

Prosesslederstudiet er utviklet for å styrke ledere, prosjektledere og interne 

utviklingsaktørers kompetanse i å tilrettelegge og lede gode prosesser og samskapende 

møter.  

 

Etter endt kurs skal deltakerne: 

● forstå hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig 

anvendbart og nyttig for å drive endring, utvikling og innovasjon. 

● kjenne til og kunne bruke metoder og verktøy for å lede deltakende og involverende 

prosesser 

● kunne identifisere, planlegge og lede prosesser og samskapende møter i prosjekt-, 

endrings- og utviklingsarbeid 

● være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder 

 



 

● ha kjennskap til sentrale begreper,  prosessdesign og modeller innen prosessledelse. 

● forståelse for teoretiske perspektiver som ligger til grunn for prosessledelse, 

herunder positiv psykologi, systemisk teori, sosialkonstruksjonisme og Appreciative 

Inquiry. 

● En tilleggsdimensjon i den digitale varianten av prosesslederstudiet er at du blir kjent 

med digitale hjelpemidler for å lede gode, samskapende møter og prosesser. 

 

 

Metoder, digitale læremidler og pedagogisk opplegg 

Studiet gjennomføres nettbasert ved bruk av ulike digitale læremidler som er egnet for 

samskapende og involverende praksiser. Vi vil variere mellom korte forelesninger, videoer, 

gruppeoppgaver, utprøving av verktøy/metoder og arbeid med egne case. På den måten blir 

studiet hele tiden koblet til pågående prosesser deltakerne står i til daglig. Vi oppfordrer 

deltakerne til å prøve ut noen av metodene og verktøyene  mellom samlingene og til å dele 

erfaringer underveis. Det er ingen obligatoriske innleveringer eller litteratur som må leses, 

men vi anbefaler å lese relevant litteratur (se anbefalt litteratur under).  

Studiet tar i bruk innsikt og metoder fra systemisk teori, aksjonslæring, positiv psykologi, 

Appreciative Inquiry og sosialkonstruksjonisme. Disse fagfeltene omgjøres til praktiske 

metoder som deltakerne på kurset får teste ut underveis. Under følger en kort beskrivelse av 

hver av samlingene med forslag til litteratur. 

 

INNHOLD I SAMLINGENE 

Prekurs: Webinar om digitale læremidler som brukes i Prosesslederstudiet 

Før første samling får du mulighet til å være med på et webinar der du blir kjent med de 

digitale læremidlene som brukes i kurset. 

 

Samling 1: Planlegging og innramming av prosesser.  

 



 

I den første samlingen vil det bli gitt en grunnleggende introduksjon til prosessledelse: 

Hvordan forstå åpne prosesser og prosessledelse i organisasjoner som er i kontinuerlig 

endring? Viktigheten av relasjonelle prosessers betydning for å skape et godt resultat 

demonstreres og praktiseres på en måte som sikrer et godt og trygt læringsfelleskap. Dette 

danner grunnlaget for kvaliteten av resten av læringsprosessen. 

 

Vi introduserer verktøy og metoder for å planlegge prosesser, skape gode rammer for 

prosesser, utvikle gode spørsmål og skape deltakelse i prosesser. 

 

Tema og spørsmål vi undersøker: 

● Prosesser og prosessledelse, definisjoner og tilnærminger til organisasjonsforståelse. 

● Hvordan planlegge og ramme inn prosesser? 

● Hvordan stille spørsmål som skaper framdrift og samtidig gode relasjoner? 

● Grunnlagsmetoder for deltakelse. 

● Prinsipper for prosessledelse og teoretiske inspirasjonskilder. Herunder korte 

teoripresentasjoner av systemisk teori, positiv psykologi, sosialkonstruksjonisme og 

Appreciative Inquiry. 

 

Forberedelse før samling 1 

Vi anbefaler at deltakerne forbereder en case (se eget skriv) som de ønsker å jobbe med i 

løpet av studiet. Dette er frivillig, men øker læringsutbytte..  

Anbefalt litteratur til samling 1 (frivillig:-): Tanggaard, P. (2016). Prosesslederboka. Lær å lede 

gode prosesser og møter. Kommuneforlaget. Kap 1,2,4,9 (i kap 9 er det bare første del om 

grunnlagsmetoder).  

 

Mellomarbeid mellom samling 1 og 2 

Alle deltakerne oppfordres til å prøve ut nye metoder, verktøy og spørsmål for å skape 

deltakende prosesser i egne organisasjoner. 

 

 



 

 

Samling 2: Prosessdesign. Hvordan åpne og lukke prosesser? 

I andre samling starter vi med å dele erfaringer som deltakerne har gjort mellom samling 1 

og 2. Deretter vil fokus rettes mot å forstå hva et prosessdesign er og hvordan ulike 

prosesser krever ulike prosessdesign. Vi vil bruke tid på å prøve ut og forstå de 

grunnleggende fasene som ofte gjennomgås i en prosess: åpnefasen, integrasjonsfasen og 

lukkefasen. 

 

Vi vil både prøve ut metoder og verktøy som kan fungere i ulike typer prosesser, fra små og 

korte prosesser til større prosesser av mer strategisk art. I denne samlingen henter vi blant 

annet inspirasjon fra Designtenkning og Appreciative Inquiry for å gi noen praktiske bud på 

hvordan ulike prosessdesign kan se ut i praksis. 

 

Tema og spørsmål vi undersøker: 

● Åpne-integrere-lukke. Modell for å forstå prosessers typiske faser. 

● Hvordan åpne opp en prosess på gode måter? Hvilke spørsmål kan hjelpe oss? Hvilke 

metoder er anvendbare?  

● Hvordan jobbe i integrasjonsfasen (midtfasen) i prosesser? Hvordan integrere ulike 

perspektiver og behov på gode måter? 

● Hvordan lukke prosesser på ulike måter? Hvordan kan prototyp-arbeid hjelpe oss? 

 

Forberedelse før samling 2 

Tenk gjerne gjennom hvilke erfaringer du har gjort deg med prosessledelse mellom samling 

en og to: Hva har jeg prøvd ut? Hva lyktes jeg med? Hva lærte jeg? Hva kan være lurt å gjøre 

neste gang? 

 

Anbefalt litteratur til samling 2 (fortsatt frivillig): 

Tanggaard, P. (2016). Prosesslederboka. Lær å lede gode prosesser og møter. Oslo: 

Kommuneforlaget. Kap. 6,7,8.  

 



 

 

 

Samling 3: Prosesslederrollen, personlige styrker, motstand og storgruppemetodikk. 

I den siste samlingen ser vi på prosesslederrollen og hvordan du kan innta denne. Vi 

undersøker hvordan dine personlige styrker og preferanser kan være til hjelp for deg og hva 

du bør være oppmerksom på. I denne samlingen tar vi også opp ulike former for motstand 

som kan oppstå i prosesser og hvordan du kan håndtere disse. Til slutt bruker vi 

storgruppemetodikk i praksis for å gå dypere inn i konkrete problemstillinger deltakerne 

ønsker å få belyst. Dette er en måte å anvende prosessledelse for å la gruppens kollektive 

intellegens og drivkraft brukes til å svare selv. 

 

Tema og spørsmål vi undersøker: 

● Hvordan innta prosesslederrollen? 

● Hva er mine personlige styrker og hvordan kan de hjelpe meg i møte med andre når 

jeg leder prosesser? 

● Hvordan forstå motstand og hvordan håndtere motstand? 

● Storgruppemetodikk. Hvordan jobbe med en større gruppe mennesker? Hvordan 

sette sammen grupper? 

● Oppsummering av studiet og mulige veier videre for mer læring og utvikling. 

 

Forberedelse før samling 3 

Vi anbefaler å gjøre en styrkekartlegging før siste samling. Det gjøres enklest gjennom en 

styrkekartlegging på nett (du får en direktelink fra kursholderne i Lent), men kan også gjøres 

gjennom å fylle ut refleksjonsarket du får tilsendt av oss før siste samling. 

Vi vil bruke litt tid på erfaringsdeling i starten, så fint om du tenker gjennom hvilke erfaringer 

du har gjort deg med prosessledelse mellom samling to og tre: Hva har jeg prøvd ut? Hva 

lærte jeg? Hva kan være lurt å gjøre neste gang?  

 



 

Dersom du står i en situasjon preget av motstand, kan du også tenke gjennom denne 

situasjonen: Hva består motstanden i? Hva ønsker jeg å oppnå? Hva tror jeg andre ønsker å 

oppnå? Hva kan være positiv og/eller negativt med den formen for motstand? 

 

Anbefalt litteratur til samling 3: 

Tanggaard, P. (2016). Prosesslederboka. Lær å lede gode prosesser og møter. Oslo: 

Kommuneforlaget. Kap. 3,5,8. 

 

Praktisk informasjon 

Tid: Prosesslederstudiet gjennomføres ca 6 ganger i året med oppstart fordelt jevnt utover 

året slik at deltakerne kan velge det tidspunktet som passer dem best. Se www.lent.no for 

aktuelle datoer. 

Pris: 34.900 (dersom organisasjonen din er medlem av KS, får deltakerne dekket 20.000). 

Kursavgiften inkluderer tilgang på digitale maler for prosessledelse og Prosesslederboka 

(Tanggaard 2016). MERK! Vi kan sende deg Prosesslederboka i forkant av kursstart. Send i så 

fall din postadresse til kay@lent.no så snart som mulig. 

 

Dersom du melder deg av studiet mindre enn 14 dager før oppstart, blir kursavgiften 

belastet.  

Kontaktperson: Eivind Nilsen (eivind@lent.no, tlf: 97 57 31 85) 

 

 

Teori og ressurser som vi bruker og støtter oss på - les om du er nysgjerrig: 

Lenker til Lents egne ressurser: 

www.prosessverktøy.no 

www.prosessbloggen.no 

www.lent.no - mange små artikler under “spørsmål og svar” 

 

 

http://www.lent.no/
mailto:Eivind@lent.no
http://www.prosessbloggen.no/
http://www.lent.no/
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