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ARB1401 – Kommunikasjon, metoder og 

ferdigheter i arbeidslivet 
               

 

Hjemmeeksamen høst 2014 

 

Utlevering mandag 15. desember kl. 10.00. Innleveringsfrist er torsdag 18. desember kl. 14.00. 

Elektronisk innlevering i Fronter.  

 

Oppgavesettet er på tre (3) sider.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Eksamen består av tre deler; Kommunikasjon (del 1) metoder (del 2) og ferdigheter (del 3). Alle 3 

oppgaver skal besvares for at eksamenen kan bestås. Hver oppgave teller likt i bedømmelsen.  

 

Del 1) Kommunikasjon: 

 

Flere av pensumbidragene diskuterer begrepet om interessenter relatert til et prosjekts- og/eller en 

virksomhets omgivelser. 

 

Redegjør og diskuter likheter og forskjeller i bruken av begrepet. Inkluder også eksempler fra 

prosjektarbeidene i seminarundervisningen. 

 

Del 2) Metoder: 

 

Bruk eksempler fra prosjektarbeidet i seminarundervisningen for å vise hvordan man kan bruke 

Morville- modellen (i Furu 2006) som verktøy for evaluering av nettsider. 

 

Del 3) Ferdigheter 

 

Flere av pensumbidragene skisserer pilotens funksjon for planlegging av et prosjekt. Redegjør og 

diskuter forskjellige modeller for pilotens funksjon innenfor et prosjekts faser, med vekt på 

Karlsens (2013) definisjon av begrepet styringssløyfen.   

 

Gi eksempler på pilotens funksjon med kunnskap du har opparbeidet deg fra prosjektarbeidene i 

seminarundervisningen.  
________________________________________________________________________________________________ 

 

Nynorsk oppgåvetekst: 
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Alle dei tre oppgåvene skal løysast for å bestå eksamen: Kommunikasjon (del 1) metodar (del 2) og 

ferdigheiter (del 3).  Dei tre oppgåvene teller likt i karaktersettinga. 

 

Del 1) Kommunikasjon: 

 

Fleire av pensumbidraga drøftar omgrepet om interessenter relatert til eit prosjekts- og/eller ein 

organisasjons ytre tilhøve. 

 

Gjer greie for og diskuter likskap og skilnad i bruken av omgrepet. Inkluder også døme frå 

prosjektarbeida i seminarundervisninga. 

 

Del 2) Metodar: 

 

Ta i bruk døme frå prosjektarbeida i seminarundervisninga for å syne korleis ein kan bruke 

Morville- modellen (i Furu 2006) som verktøy for evaluering av nettsider. 

 

Del 3) Ferdigheiter 

 

Fleire av pensumbidraga skisserer pilotens funksjon for planlegging av eit prosjekt.  Gjer greie for 

og diskuter ulike modellar for pilotens funksjon innanfor eit prosjekt sine fasar, med vekt på 

Karlsens (2013) definisjon av omgrepet styringssløyfe.   

 

Gi døme på pilotens funksjon med kunnskap du har opparbeida deg frå prosjektarbeida i 

seminarundervisninga. 
 
 

Viktig informasjon om eksamen ved IMK: http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/  

 

- Besvarelsen leveres elektronisk i innleveringsmappe på fronter. Du skal også levere ett eksemplar 

av skjema «Obligatorisk erklæring vedrørende fusk/ akademisk redelighet». Det blir opprettet en 

egen mappe for dette. 

 

- På forsiden av besvarelsen skriver du ditt kandidatnummer, som du finner på studentweb (IKKE 

NAVN), emnekode og emnenavn, samt semester og år. 

 

- Emner med ti studiepoeng tilsvarer normalt ti siders besvarelse (á 2300 tegn, uten mellomrom). 

Forsiden og litteraturlisten er ikke inkludert i disse sidene. 

 

- Følg normer for akademisk skriving: 

«http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/oppgaveskriving/index.html» 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/eksamen/
http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/
http://www.hf.uio.no/imk/studier/admin/oppgaveskriving/index.html
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Ingeborg Holmene vil svare på spørsmål om oppgaveteksten mandag 15. desember mellom kl. 

11.00 og 11.30, på rom 207 i IMKs lokaler. Mandag 15. desember vil hun også svare på spørsmål 

sendt til <ingeborg.holmene@media.uio.no> på e-post innen kl. 12.00. 

 

Eksamensresultat vil bli publisert i studentweb 23. januar 2015. Resultater gis ikke over e-post eller telefon. 

mailto:ingeborg.holmene@media.uio.no

