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Opgaven består af tre dele: 
 
1. Den ene del er en beskrivelse af en case, som du selv definerer. En case er her forstået 
som en afgrænset problemstilling inden for rammen af en organisatorisk kontekst, som 
du vælger. Den organisatoriske kontekst kan være en virksomhed, en frivillig 
organisation, en institution eller en anden organisatorisk kontekst, som du finder 
interessant.  
 
Et eksempel på en case kan således være sammenlægning af to afdelinger i en kommune. 
Et andet eksempel kan være udvikling af et nye produkter eller services i en mellemstor 
virksomhed. Et tredje eksempel kunne være ledelse af et team af frivillige omkring et 
projekt. Vælg noget, som du selv synes vil være interessant at arbejde med. Som del af 
case beskrivelsen anskueliggør du, hvilke særlige forhold, der gør sig gældende i forhold 
til problemstillingen. 
 
Første del udmunder i en problemformulering, gerne formuleret som et spørgsmål.  
 
2. Den anden del af opgaven er et rammeprogram for en proces, som du tilrettelægger 
for at adressere den problemstilling, som du har defineret i opgavens første del. Et 
rammeprogram skal her forstås som et detaljeret program for en proces fra begyndelse til 
afslutning. Rammeprogrammet skal rumme angivelser af tidpunkter, lokationer, hvem du 
er som facilitator (konsulent, medarbejder, leder o.a.), hvad du som facilitator af 
processen vil sige og gøre i løbet af processen, samt hvem de tænkte deltagere er.  
 
Den tænkte proces kan strække sig over en kort periode (f.eks. en dag) eller en længere 
periode (f.eks. flere dage fordelt over nogle måneder) og kan også inkludere formøder og 
opfølgning med inddragelse af relevante deltagere.   
 
Nøgleordet er her beskrivelse – det vil sige, at du skal tilrettelægge programmet som om du 
skulle gennemføre det. Det er ikke et krav, at du faciliterer processen for en konkret 
ekstern part, men læseren skal kunne danne sig et præcist indtryk af, hvad du har tænkt 
dig at gøre i relation til den givne problemstilling. Du er velkommen til at vedlægge bilag, 
som kan være med til at illustrere processen.  
 
3. Opgavens tredje og sidste del er din refleksion over, hvordan den proces du har 
tilrettelagt er med til at adressere den udfordring, som du har defineret. Det er her du 
begrunder dine procesmæssige valg via anvendelse af fagets teorier, begreber og metoder, 
og hvor du argumenterer for, hvordan disse valg passer til den udfordring, og den 
organisatoriske kontekst, som du har valgt at arbejdet med. Det er også i denne del du 
tager relevante temaer op, som er gennemgået som led i kurset.  
 
Opgavens omfang er 14-16 normalsider (2.400 anslag inkl. noter). Forside, 
indholdsfortegnelse og eventuelle bilag tælles ikke med. 
 
Opgaven udleveres d. 22. Januar 2016 og afleveres d. 29. Januar 2016. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Rose Alba Broberg på: rose@evoke.nu og der 
henvises i øvrigt til kvalifikationsbeskrivelsen for faget og til studieordningens 
bestemmelser.  


