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Sensorveiledening  
 

 

Oppgave 1 
1. Deltidsarbeid 

Pensum: Ellingsæter, ulike steder i kap. 5-7. 

Hovedsak: Utbredelse, endring, fordeling på kjønn. Dernest: likhet/ulikhet i rettigheter, innslag av 
frivillig/ufrivillig.  

 

2. Læring i organisasjoner   

Pensum: Jacobsen og Thorsvik, kap. 10. 

Hovedsak: Læring som kunnskap og handling. Overføring av taus og eksplisitt kunnskap. Enkelkrets- 
og dobbelkrets-læring. Dernest: kjennetegn ved en lærende organisasjon. 

 

3. Organisasjoners 5 deler/elementer  

Pensum: Mintzbergs artikkel og Jacobsen og Thorvik, særlig kap. 3.3. 
Hovedsak: Å redegjøre for de fem elementene. Dernest: diskutere hvordan ulike organisasjoner har 
tyngdepunkter i ulike deler, og hvordan det påvirker dynamikken. Særlig bra om det tas med noe 
om kritikk av inndelingen 
 
4. Arbeiderkollektivet  
Pensum: Lysgaard 
Hovedsak: Arbeiderkollektivet som forskansning, mellom kravene fra det teknisk-økonomiske 
system og det menneskelige system. Hva kollektivet «er» og hvordan det fungerer. Regulering av 
arbeidsinnsats. Dernest: håndtering av forholdet til overordnede 
 
 
 

Oppgave 2  
Medbestemmelse 

a) Gjør rede for fremveksten av ordninger for medbestemmelse i arbeidslivet, og hva som er de 
viktigste elementene i disse ordningene.  Drøft deretter hvordan disse ordningene påvirker 
situasjonen for arbeidstakere som har få eller ingen lederoppgaver. Trekk inn i drøftingen i hvilken 
grad disse ordningene kan påvirke virksomhetens produktivitet, positivt og/eller negativt. 
 
Pensum: NOU 2010:1.  
Hovedsak: Å gjøre rede for ordningene: Verneombud, arbeidsmiljøutvalg, valg til styreplasser i AS 
(og i en del offentlig virksomhet).  
Virkninger for arbeidstakere kan komme av at de har eller har hatt verv, eller at de føler at deres 
interesser blir representert.  
Positive virkninger for de som har eller har hatt verv kan være at de a) har fått bedre innsikt i 
hvordan virksomheten drives, og b) føler større selvtillit i forhold til ledelsen i virksomheten. 



Negative virkninger kan være knyttet til at de opplever seg som gisler, eller blir sittende på 
sidelinjen i diskusjoner (f.eks. på grunn av andres modellmakt). 
Positive virkninger på produktivitet kan komme av at det blir bedre informasjon mellom styre, 
ledelse og ansatte, og dermed et bedre samarbeidsklima i bedriften. Misforståelser kan lettere 
oppklares og konflikter lettere løses. 
Mulige negative virkninger kan oppstå om det tvert i mot skjer at konflikter blir skjerpet gjennom 
konfrontasjon. 
 

 

 

Organisasjonskultur 

b) Gjør rede for grunnelementene i organisasjonskultur. Trekk inn i redegjørelsen på hvilke måter 
kultur kan sies å være gitt, og på hvilke måter den kan formes av ledelsen i organisasjoner. Drøft 
deretter hva som er sterke og svake sider ved kulturelt mangfold i organisasjoner, til forskjell fra en 
enhetlig kultur.  
 
Pensum: Thorsvik og Jacobsen, kap. 4 
Hovedsak: Beskrive grunntrekk i organisasjonskultur, de tre nivåene hos Schein.  Videre at kultur er 
påvirket av forhold internt i bedriften (rekruttering, ledelsesformer, konflikthåndtering), og av 
eksterne forhold. Dernest: Kultur varierer med strukturen i en organisasjon, hvor diversifisert den er. 
Problem med enhet og mangfold: for sterk enhet går på bekostning av kreativitet, for sterkt 
mangfold går på bekostning av produktivitet.  
 
 
 


