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Oppgaven 

Etter utbruddet av Covid-19 våren 2020 fikk mange virksomheter i Norge redusert 
oppdragsmengde og inntekter.  

Du er med i ledergruppen i en virksomhet som leverer et web-basert analyseredskap og kurs 
rettet mot et bredt felt av næringslivet. Salg av lisenser til analyseredskapet utgjorde før krisen 
omtrent halvparten av omsetningen til selskapet, mens kurs sto for resten. I forbindelse med 
krisen ble alle kurs avlyst, og salget av lisenser gikk noe ned.    

Ledergruppen skal på neste digitale møte, som eneste sak, behandle strategien for å gjenvinne 
tapt terreng og komme styrket videre etter krisen. Det er i alt sju medlemmer i ledergruppen. 
To forslag ligger på bordet. Det ene går ut på å legge ned kursvirksomheten og satse på videre 
utvikling av analyseredskapet med tilhørende rådgivning. Det andre går ut på å fortsette 
kursvirksomheten, men utvikle alternative kurs som også kan leveres digitalt.  

Målet for gruppen er å ta en så god beslutning som mulig om valg av strategi for å gjenvinne 
tapt terreng og komme styrket videre etter krisen.  

Spørsmål:  

1. Redegjør for noen hindringer når det gjelder kommunikasjon, diskusjon og 
beslutningstaking gruppen kan komme til å støte på i behandlingen av denne saken.  

2. Drøft hvordan prosessen før, under og eventuelt etter møtet kan legges opp slik at 
sannsynligheten blir så høy som mulig for at gruppen tar den beste beslutningen i 
saken.  

Om oppgaven 
Oppgaven tar for seg håndteringen av det som kalles uenighet eller meningskonflikt, som i 

læringskrav og hovedlitteraturen særlig behandles i teorien om konstruktive kontroverser. 

Teorien om samarbeid og konkurranse, samt teorier om kommunikasjon vil også være 

relevante for å besvare oppgaven.  

Etter læringskravene for både bacheloremnet JUS1504 og masteremnet JUS5504 kreves det:  

«God forståelse av sentrale teorier om hvordan konflikter kan håndteres på måter som ivaretar 

individer, grupper og organisasjoner, herunder om: 

• Teorien om samarbeid og konkurranse 

• Konstruktive kontroverser, språk og kommunikasjon.» 
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Oppgavens tema står således sentralt i læringskravene.  

Oppgaven tar utgangspunkt i en situasjonsbeskrivelse eller kort «case». I undervisningen er 

det i noen grad brukt kortere eller lengre caser for å illustrere stoffet og legge til rette for 

diskusjon av sentrale begreper og teorier. Målet med eksamensoppgaven er å teste studentene 

på noen av de kunnskapene og ferdighetene de har utviklet underveis i arbeidet med faget, 

ikke bare de teoretiske kunnskapene, men også ferdigheten i å analysere og diskutere 

praktiske problemer i lys av fagets teori og begreper. Det er verdt å understreke at 

undervisningen ikke er obligatorisk. All undervisning er imidlertid gjort tilgjengelig digitalt 

for studentene.  

Oppgaven gir en kort situasjonsbeskrivelse som munner ut i to spørsmål. I 

situasjonsbeskrivelsen blir kandidatene satt inn i en rolle som et medlem av en ledergruppe 

som skal ta en beslutning. Det blir ikke gitt informasjon hvilken rolle man har i ledergruppen, 

eller hvordan beslutningen skal treffes, hvem som har ansvar for prosessen og lignende. Dette 

er punkter som er holdt åpne slik at kandidatene kan ta stilling til noe av dette selv, hvis de 

mener de trenger det. Det er ikke meningen at kandidatene skal ta stilling til det spørsmålet 

ledergruppen skal behandle. En besvarelse skal redegjøre for potensielle hindringer for, og 

nødvendige forutsetninger for, at gruppen kan ta den beste beslutningen. Det er altså 

prosessen som står i fokus, ikke innholdet i saken.  

Det vil være naturlig innledningsvis å sette oppgaven i perspektiv og definere sentrale 

begreper, derunder uenighet eller meningskonflikter, og beslutningstaking i grupper. Andre 

begreper, som diskusjon, kommunikasjon, hindringer og prosess, kan kanskje med fordel 

introdusere og defineres underveis, når kandidaten trenger dem i besvarelsen. Ellers kan 

besvarelsen lett bli fortung.  

Når det foreligger to forslag som delvis er gjensidig utelukkende (legge ned eller satse videre 

på kursvirksomheten) har vi å gjøre med en meningskonflikt (uenighet). En meningskonflikt 

forekommer når en persons informasjon, konklusjoner, teorier eller ideer er uforenelige med 

en annens. Det kan gjelde observasjoner, antakelser, teorier, konklusjoner, standpunkter og 

mer overgripende verdensbilder.  

Meningskonflikter er relevante for beslutningstaking, som er den situasjonen oppgaven tar 

utgangspunkt i. Men meningskonflikter er også relevante for læring, utvikling og erkjennelse. 

Skole, utdannelse, forskning og vitenskap byr på meningskonflikter. Det vil være fint om 



 3 

kandidatene kort nevner noe av dette, som viser den generelle relevansen av oppgavens 

problemstilling.  

Det er ikke nødvendig å gi noen generell definisjon av beslutningstaking, men i 

hovedlitteraturen er beslutningstaking i grupper, slik som i oppgaven, karakterisert som det å 

«decide upon well-considered, well-understood, realistic action towards goals every member 

wishes to achieve». Gruppen har altså et felles mål, men det kan som i vår situasjon foreligge 

flere uforenlige handlingsalternativer.  

I situasjonen som er angitt i oppgaven er det ikke gitt opplysninger om noen av medlemmene 

i ledergruppen allerede har inntatt standpunkt til det saken gjelder. Konfliktdefinisjonen som 

brukes i faget er subjektiv og knytter konflikt til «opplevelsen» av uforenlighet eller negativ 

påvirkning. Konflikten i oppgaven (mellom de to handlingsalternativene mht 

kursvirksomheten) kan derfor gjerne karakteriseres som latent. Det foreligger altså en kilde til 

konflikt (eller en stimulus), uten at det nødvendigvis er blitt til en åpen sosial konflikt mellom 

medlemmene i ledergruppen (ingen trigger). Det som er interessant med en slik innfallsvinkel, 

er at den får frem at i et slikt tilfelle kan det være ønskelig med konflikt. Dersom det ikke blir 

lagt til rette for en meningskonflikt om denne saken er faren til stede for at 

beslutningskvaliteten i ledergruppen blir dårlig. Situasjonen illustrerer derfor hvordan det i 

noen sammenhenger kan være behov for konflikt, og at konflikter kan være positive. Det vil 

være fint om kandidatene får frem dette.   

Oppgavens spørsmål åpner for flere sentrale perspektiver i konflikthåndtering og kan besvares 

på flere måter. Men det vil særlig være naturlig å behandle teorien om konstruktive 

kontroverser, som tar for seg håndteringen av meningskonflikter.  

Oppgavens spørsmål 1 
Spørsmålet ber om en redegjørelse for «noen hindringer når det gjelder kommunikasjon, 

diskusjon og beslutningstaking gruppen kan komme til å støte på i behandlingen av denne 

saken».  

Slik oppgaven er formulert (redegjør for «noen» hindringer) kan det ikke forventes en 

fullstendig redegjørelse for alle tenkelige hindringer, noe som heller ikke vil være ønskelig, 

enn si mulig. Kandidaten bør gjøre et utvalg. Det vil telle positivt om hindringene som tas opp 

her tematiseres i spørsmål 2 når det skal drøftes hvordan prosessen kan legges opp for å oppnå 

best mulig beslutningskvalitet, slik at det blir en sammenheng i besvarelsen.  
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Det kan tenkes at noen kandidater vil definere og karakterisere begrepet hindringer. 

Hindringsbegrepet spiller en sentral rolle i forhandlings- og konflikthåndteringslitteraturen og 

dreier seg enkelt sagt om forhold som kan stå i veien for å nå et ønsket resultat. 

Hovedlitteraturen behandler ikke hindringsbegrepet og dets dimensjoner i detalj, men i andre 

sammenhenger deles gjerne hindringene inn i strukturelle, psykologiske, strategiske, 

institusjonelle og kulturelle. Alle disse hindringstypene kan være relevante for oppgaven. Ofte 

vil ulike typer hindringer opptre i kombinasjon og forsterke hverandre. For oppgaven vil 

særlig strategiske hindringer, det vil si hindringer som skriver seg fra interaksjonen mellom 

partenes individuelle strategier, og strukturelle hindringer, det vil si hindringer som skriver 

seg fra måten konflikten er strukturert på, være relevante. Men alle hindringstypene kan 

tenkes å spille en rolle. Hindringene kan føre til to typer prosesser som kan stå i veien for 

ledergruppens mål om å ta den beste beslutningen, nemlig enighetssøken og debatt. For 

oppgavens formål kan man godt omtale disse som hindringer i seg selv. Som nevnt er ikke 

hindringer tematisert så detaljert i faget, og det skal ikke trekkes dersom hindringsbegrepet 

ikke er definert og utredet nærmere. Ser kandidaten behovet for å avklare begrepene, og 

plassere hindringene i forhold til prosessene som skriver seg fra dem, teller det imidlertid 

positivt.   

Enighetssøken (engelsk «concurrence seeking») vil si at gruppen raskt søker å oppnå 

konsensus, gjerne om et allerede inntatt standpunkt. Målet er å bevare harmonien i gruppen. 

Enighetssøken ytrer seg ved at man hemmer diskusjon, unngår uttrykk for uenighet og/eller 

understreker enigheten. Effekten av enighetssøken er en dogmatisk innstilling, liten 

erkjennelse og lite utvikling. Enighetssøken kan også føre til dårlige beslutninger, fordi saken 

og handlingsalternativene ikke blir godt nok utredet. Motargumenter mot et handlingsvalg blir 

ikke tatt i betraktning. Alternative løsningsmuligheter blir ikke utforsket.  

Noen kandidater vil kanskje i denne sammenheng peke på teorien om «gruppetekning» 

utformet av Irving Janis. Janis definerte gruppetenkning som en måte å tenke og handle på 

som inntreffer når gruppemedlemmene er mer opptatt av å være like og enige, enn av kritisk å 

vurdere forskjellige handlingsalternativer. Resultatet kan i verste fall bli katastrofalt, som i de 

kjente eksemplene med invasjonen av Grisebukta på Cuba og oppskytningen av romfergen 

Challenger under forhold som gjorde at den eksploderte kort etter avgang.  

Debatt er kjennetegnet ved at målet er å vinne tilslutning til egen posisjon. Debatten ytrer som 

argumentasjon for eget standpunkt, forsvar mot innvendinger og kritikk av konkurrerende 
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standpunkter. Målet kan være å overbevise motparten, eller et publikum eller en dommer som 

kan erklære en vinner.    

Debatt leder lett til en dogmatisk og lukket avvisning av andre standpunkter. I 

hovedlitteraturen er det vist til forskning som viser at debatt gir moderate resultater og 

moderate gevinster for relasjoner og psykisk helse. Debatt kan derfor også være en hindring 

for gode beslutninger, fordi deltakerne blir mer opptatt av å forsvare og kjempe for sine 

allerede inntatte standpunkter enn å utforske hverandres argumenter med sikte på å finne de 

beste løsningene.  

Særlig uheldig for beslutningstaking i grupper kan debatt være hvis gruppemedlemmene ikke 

har gjort tilstrekkelige individuelle undersøkelser som grunnlag for sine standpunkter. Daniel 

Kahneman har omtalt hjernen som en maskin «for jumping to conclusions», og det er svært 

vanlig å slå seg til ro med et tidlig standpunkt uten fullt ut å utforske flere sider av saken. I 

kompliserte og viktige saker vil det ofte være avgjørende med en god forståelse av 

problemstilling og argumenter, gjerne sett fra flere perspektiver, for å ta en god beslutning. 

Det kan oppnås når en gruppe diskuterer en sak, men det fortsetter at gruppen evner å lytte til 

og bygge på hverandres informasjon og argumenter. Debatt kan stenge for det.  

I hovedlitteraturen er også individuelle prosesser (det vil si at hver person utreder og gjør seg 

opp en mening om saken på egen hånd – uten forsøk på diskusjon og syntese med andre) 

nevnt som et alternativ til konstruktive kontroverser, som gir mindre læring, erkjennelse og 

positive psykiske helseeffekter. Dette fremstår i situasjonen ikke som like relevant, men hvis 

det nevnes kort kan det være fint, uten at det er nødvendig å ha det med.   

Kandidatene kan også tenkes å ta opp andre hindringer gruppen kan støte på i behandlingen 

av saken. Blant annet kan generelle kommunikasjonshindringer og følgene av dem 

(eskalering) være relevante. Kommunikasjon i er hovedlitteraturen (en artikkel av Krauss og 

Morsella) behandlet ved en fremstilling av fire kommunikasjonsparadigmer og syv 

kommunikasjonsprinsipper som følger av dem. En fornuftig bruk av dette stoffet opp mot 

oppgavens tema kan gi uttelling. Andre relevante vanskeligheter har med emosjoner, identitet 

og eskalering å gjøre. Det kan være krevende å håndtere saklig uenighet uten at det oppstår 

spenninger mellom diskusjonspartnerne på det personlige plan. Måten personer uttrykker 

uenighet på kan ha mye å si for hvordan innlegg blir oppfattet og for utviklingen av 

diskusjonen. Det kan lett oppstå mild – eller til og med hard – eskalering. Partene går bevisst 

eller ubevisst fra sak til person, og diskusjonen kan spore av. Eskalering er fyldig behandlet i 
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læringskrav og hovedlitteratur. Kommunikasjon likeså. I hovedlitteraturen og undervisningen 

er kommunikasjon tematisert gjennom fire kommunikasjonsparadigmer og syv prinsipper for 

god kommunikasjon som følger av disse. Hvis kandidatene evner å trekke inn relevant stoff 

om eskalering eller kommunikasjon vil det være positivt, men det bør ikke gå på bekostning 

av det mest sentrale for å besvare spørsmålet.  

Det kan også tenkes at noen kandidater tar opp hindringer som har sammenheng med at 

diskusjonen skal foregå i et digitalt møte. I forbindelse med behandlingen av kommunikasjon 

er det i hovedlitteraturen og i undervisningen omtalt hvordan kanalvalg (som ansikt til ansikt 

eller bruk av budbringer) kan påvirke kommunikasjonen. Større «båndbredde» (ansikt til 

ansikt heller enn budbringer) øker for eksempel sannsynligheten for samsvar mellom 

intendert og mottatt budskap, fordi det blir mer «signal» og mindre «støy». Trekk og 

hindringer spesielt ved digital kommunikasjon er imidlertid ikke behandlet i verken 

læringskravene eller hovedlitteraturen, og det kan derfor ikke forventes for mye på dette 

punktet, og det kan heller ikke være noe krav at det berøres.   

Oppgavens spørsmål 2 
I dette spørsmålet bes kandidatene drøfte «hvordan prosessen før, under og eventuelt etter 

møtet kan legges opp slik at sannsynligheten blir så høy som mulig for at gruppen tar den 

beste beslutningen i saken».  

Spørsmålet retter oppmerksomheten mot prosessens betydning for utfallet av en bestemt 

sosial prosess, nemlig beslutningstaking i en gruppe. Når dette spørsmålet skal drøftes er det 

flere perspektiver, teorier og forskningsfunn som kan være relevante å trekke inn. I 

hovedlitteraturen er som tidligere nevnt prosessen som kalles konstruktive kontroverser 

behandlet, og det er derfor forventet og naturlig at kandidatene behandler den. Det vil være 

fullt forsvarlig å gjøre konstruktive kontroverser til det sentrale ved besvarelsen av 

spørsmålet. Det vil imidlertid være positivt om også enkelte andre perspektiver, teorier eller 

forskningsfunn trekkes inn i diskusjonen. Oppgaven ber spesifikt om en drøftelse og det vil 

derfor være positivt når dette gjøres, for eksempel ved å sette konstruktive kontroverser opp 

mot andre prosesser.  

I undervisningen er blant annet dialogperspektivet, slik det er formidlet hos Henning Bang og 

Thomas Nesset Midelfart i boken Effektive ledergrupper berørt, og det relevante kapitlet er 

gjort tilgjengelig for studentene. Det kan ikke forventes at kandidatene har gjort seg kjent med 

eller nevner dette. Den ordinære undervisningen ble avbrutt rett før konstruktive kontroverser 
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skulle behandles, og studentene har derfor hatt et opptak fra fjorårets undervisning å bygge 

på. Det er heller ikke et krav at man setter seg inn i tilleggslitteraturen. Dersom dialogisk 

kommunikasjon trekkes frem, kan det imidlertid gi verdifullt stoff til drøftelsen. En forskjell 

på dialogisk kommunikasjon og konstruktive kontroverser, er at dialogisk kommunikasjon 

legger større vekt på deltakernes ferdigheter, mens konstruktive kontroverser legger større 

vekt på struktureringen av situasjonen. Det som søkes oppnådd i prosessen er langt på vei det 

samme – aktiv utforskning av hverandres standpunkter, perspektivbevegelighet, evne til å 

bygge på hverandre, osv. Men midlene er altså forskjellige.  

Teorien om konstruktive kontroverser bygger for øvrig på annen konfliktteori, særlig Morton 

Deutsch’ teori om samarbeid og konkurranse, som også er hovedlitteratur, og som studentene 

kan hente stoff til diskusjonen fra. Selv om spørsmålet i hovedsak kan besvares ved å bruke 

stoff fra ett kapittel i hovedlitteraturen, er det altså mulig å trekke linjer og hente stoff fra 

andre kilder.  

Teorien om konstruktive kontroverser er utformet av brødrene Johnson og er som nevnt basert 

på Morton Deutsch’ teori om samarbeid og konkurranse. Teorien bygger også, i følge 

Johnsonbrødrene selv, på det som kalles struktur-prosess-utfallsteori. Tanken i denne teorien 

er at måten man strukturerer situasjonen på har betydning for hvordan prosessen forløper, som 

igjen har betydning for hvilke utfall man får.  

Forholdet mellom struktur og prosess er sentralt også i måten konflikt er definert og 

karakterisert på i hovedlitteraturen og undervisningebn. Det er ikke nøyaktig sammenfall i 

begrepsbruken i denne karakteristikken og i den struktur-prosess-utfallsteori som brødrene 

Johnson henviser til. Men hovedpoenget er det samme, nemlig at tiltak i strukturen (som 

hvordan man anretter situasjonen) har betydning for hvordan en konfliktprosess forløper, som 

igjen har betydning for utfallet. Det kan derfor tenkes at noen kandidater viser til disse 

begrepene og til modellene av konflikter som prosesser og strukturene som former dem.    

En tematisering av forholdet mellom prosess og struktur gir kandidatene mulighet til å vise at 

de har forstått sentrale poenger i konflikthåndteringsteorien. Ser man for seg at ledergruppen 

ikke har gjort seg opp noen mening om hvilket strategisk veivalg som er å foretrekke, eller at 

det av andre grunner ikke i utgangspunktet hersker noen uenighet (konflikt), blir en utfordring 

for å sikre best mulig beslutningskvalitet å skape tilstrekkelig kognitiv konflikt til at gruppen 

får belyst alle sider av saken godt nok slik at det blir mulig å ta en veloverveid beslutning. Det 

kan gjøres i prosessen, ved for eksempel å si seg uenig og komme med motargumenter. Men 

det kan også gjøres strukturelt, slik teorien om konstruktive kontroverser legger opp til. Ser 
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man motsatt for seg at det allerede i utgangspunktet er uenighet i gruppen om valg av strategi, 

blir utfordringen å håndtere denne uenigheten (konflikten) slik at det samme oppnås. Samtidig 

vil det være et sentralt punkt å gjøre dette på en måte som ikke fører til at det oppstår negative 

emosjoner og avledete relasjons- eller personkonflikter i gruppen. Igjen vil dette kunne 

håndteres både i prosessen og strukturelt.  

Teorien om konstruktive kontroverser går ut på å strukturere situasjonen slik at 

sannsynligheten for fruktbare diskusjoner øker. Når det spesielt gjelder struktureringen av 

situasjonen for beslutningstaking, er en måte å gjøre det på skissert i et avsnitt i 

hovedlitteraturen, der en kjemibedrift skal ta stilling til om de skal kjøpe en fabrikk eller 

bygge en ny. I eksemplet i boken legges det opp til en prosess over flere måneder med to 

separate team som utreder hvert alternativ. Det er imidlertid ikke nødvendig med en så lang 

og omfattende prosess for å gjennomføre en konstruktiv kontrovers. Grunnprinsippene går ut 

på å skape en positiv konflikt, der hvert alternativ utvikles, perspektivene skifter og man 

deretter diskuterer seg frem til den beste beslutningen. Nøkkelen er kombinasjonen av høye 

ambisjoner på vegne av eget standpunkt og et felles mål om sluttproduktet – ny erkjennelse 

eller en bedre beslutning. Det er denne kombinasjonen som gjør at man stimuleres til den 

sammen typen prosess som i problemløsende forhandlinger i interessekonfliktene. Man gir 

seg ikke for lett. Men er heller ikke bare opptatt av å vinne uten hensyn til den andre. Målet er 

å løse problemet, eller – som i oppgaven – å ta den beste beslutningen. 

Det vil være fint om kandidatene redegjør noe nærmere for hvordan en prosess for 

konstruktive kontroverser konkret kan implementeres i den saken ledergruppen i oppgaven 

står overfor. Det er i spørsmål 2 antydet at det kan dreie seg om tiltak både før, under og 

eventuelt etter møtet. Her kan kandidatene med fordel redegjøre for hvordan for eksempel 

ansvaret for å utrede de enkelte handlingsalternativene nærmere kan fordeles før møtet, og 

hvordan deltakerne kan gjennomføre en strukturert behandling og diskusjon av disse i et felles 

møte. Et hovedpoeng her er hvordan hver gruppe aktivt skal gjøre rede for hvordan de har 

forstått den andres argumenter og standpunkter, før hele gruppen diskuterer og beslutter. På 

den måten struktureres situasjonen slik at partene blir «tvunget» til å skifte perspektiv. 

Redegjørelsen på dette punkt kan gjøres mer eller mindre omfattende, men det er viktig at den 

ikke går på bekostning av drøftelsen.  

Gjennomføringen av konstruktive kontroverser bygger også på visse normer og ferdigheter, 

som for eksempel å kunne gi uttrykk for uenighet samtidig som man anerkjenner andres 
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personlige status og perspektiv. Det kan tenkes at noen av kandidatene behandler noe av dette. 

Men det kan ikke være noe krav at dette er med.   

Teorien om konstruktive kontroverser tar i liten grad opp hva som kan gjøres i etterkant av en 

prosess. Dette aspektet er lagt inn for å gi kandidatene frihet til selv å legge til begrunnede 

forslag til tiltak. Det kan for eksempel være former for evaluering av både gruppens 

beslutning og prosessen som ledet opp til den, for å sikre at gruppen lærer og evner å forbedre 

seg. Evaluering i ettertid kan også være et middel til å revidere og eventuelt korrigere 

beslutningen, dersom det skulle være grunnlag for det. Det kan imidlertid ikke forventes for 

mye på dette punktet.  

Vurdering av besvarelsene  
På grunn av den spesielle situasjonen med undervisning og eksamen våren 2020 i 

koronakrisen, er eksamen gjennomført som hjemmeeksamen på tilsvarende tid som 

skoleeksamen, og skal bedømmes som bestått eller ikke-bestått.  

Konflikthåndtering gis både som bacheloremne (JUS1504) og masteremne (JUS5504). 

Konstruktive kontroverser står sentralt i læringskrav og hovedlitteratur på begge nivåer. 

Oppgaven er identisk for begge nivåer. Det blir således i selve vurderingen at forskjellen 

mellom bachelor og master vil gjøre seg gjeldende. Det må kunne forventes noe større evne til 

å trekke linjer og drøfte flere sider av stoffet fra masterstudentene enn fra bachelorstudentene. 

Masterstudentene har et større antall sider hovedlitteratur, og har slik sett potensielt sett mer 

stoff å trekke veksler på. Det kan spesielt nevnes at kapittel 9 i Handbook of Conflict 

Resolution, som handler om problemløsning og beslutningstaking, er hovedlitteratur for 

masterstudentene, men ikke for bachelorstudentene. Selv om det kapitlet særlig er relevant for 

interessekonfliktene, inneholder det også noe stoff som kan trekkes inn i besvarelsen av denne 

oppgaven. Undervisningen har imidlertid vært den samme for begge nivåer. Det er derfor ikke 

grunn til å forvente veldig stor forskjell på besvarelser på henholdsvis bachelor- og 

masternivå.  

Oppgaven må sies å være sentral i læringskrav og litteraturen. Den peker naturlig mot ett 

bestemt kapittel i hovedlitteraturen (kapitlet om konstruktive kontroverser), men åpner 

samtidig opp for å trekke linjer til og bruke stoff fra flere andre deler av faget. Oppgaven bør 

derfor gi anledning for kandidatene til å vise både kunnskaper og forståelse.  
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For å bestå må kandidatene vise at de forstår hvor konfliktelementet kan ligge i 

situasjonsbeskrivelsen i oppgaven og evne å identifisere og behandle relevante hindringer og 

metoder for å håndtere denne saken i ledergruppen. Teorien om konstruktive kontroverser bør 

være behandlet og forstått. Klar svikt på noen av disse punktene bør føre til karakteren ikke-

bestått. Det vises ellers til de generelle retningslinjene for vurdering av besvarelsene under de 

rådende betingelser og gjeldende vurderingsskala denne våren.  

Etter å ha lest igjennom 23 besvarelser på masternivå ser jeg at oppgaven har budt på 

vanskeligheter for mange studenter. Det er svært stor variasjon i hvordan oppgaven er løst, og 

kandidatene skriver om veldig mye forskjellig. Mange skriver temmelig omfattende om 

kommunikasjon, kommunikasjonsparadigmene og hindringene som kan forklares ved hjelp av 

dem. Hvis dette er gjort på en fornuftig måte og knyttet til oppgavens tema, bør det gis 

uttelling. Få kandidater får frem hvordan beslutningsproblemet ledergruppen står overfor kan 

utgjøre konflikt og hvilken type konflikt det kan dreie seg om. En god del behandler 

situasjonen som en interessekonflikt, uten å nevne at det i utgangspunktet er naturlig å forstå 

saken på ledermøtet som en meningskonflikt – nemlig en uenighet om midler (strategivalget) 

for å nå et mål (å komme styrket ut av krisen). Få kandidater er inne på at konflikten kan være 

latent, og at det kan være et behov for å gjøre den aktuell for å nå målet om å ta den beste 

beslutningen. Mange famler derfor når det gjelder opplegget for både spørsmål 1 og spørsmål 

2. Det er slett ikke alle som behandler teorien om konstruktive kontroverser. Det må 

understrekes at det ikke er spurt direkte etter konstruktive kontroverser i oppgaveteksten, og 

at det er rom for å besvare oppgaven på flere måter. Det bør derfor utvises en viss romslighet 

overfor alternative opplegg til det som er skissert her. Men det er viktig at det som er med har 

relevans og kvalitet.  

Det er ikke angitt noen ordgrense for besvarelsene, og besvarelsene varierer derfor mye i 

omfang. Det kan i den sammenheng understrekes at mye tekst ikke nødvendigvis betyr at 

innholdet er godt. Og selv der kvaliteten på teksten er god, er det sentralt at kandidatene viser 

evne til å velge det stoffet som er relevant og konsentrerer fremstillingen om det sentrale.  

 

Sverre Blandhol  

9. mai 2020  
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