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Til: Deltakerne på 2200
Fra: Ragnvald Kalleberg
Om: Semesteroppgave og eksamen.
Dato: 22-3-04

Om eksamensdag mandag 10. mai (kl. 09-13. 4 timer). 1) Det vanlige er at det blir
gitt to oppgaver, hvor man velger en. 2) Man kan også gjøre det slik at man gir en
kort oppgave som alle besvarer, og så velger man en av to eller flere som man
konsenterer seg om mesteparten av tiden.

Det blir spurt om sentrale ting. Det er naturligvis ingen tradisjon med
“lureoppgaver”. Det vanlige er at man har for mye å skrive om.

Det forutsettes at studentene skal kunne redegjøre for alle bidrag i pensum.
Det er ikke noe spesielt med denne eksamen. Dere har vært oppe til eksamen flere

ganger før. Hovedpoenget er å gi rimelige tolkinger av oppgavene og så besvare
dem.

Siste gang jeg hadde  skoleeksamensdag på et liknende kurs (og ikke bare muntlig
eksamen), ble disse oppgavene gitt (til et noe annet pensum; bl.a. var læreboken av
Mintzberg, Structure in Fives).

“Arbeids- og organisasjons-sosiologi, mellomfag, eksamensoppgaver, våren 2002.
Alle kandidater skriver oppgave 1 og enten 2 eller 3. (Det forutsettes at man
illustrerer og konkretiserer generelle synspunkter, bl.a. ved å bruke konkrete studier i
kurslitteraturen).
1. Organisasjon og situasjon.
Gjør kort rede for Mintzbergs typologi for de situasjonsfaktorer (situational eller
contingency factors) som virker inn på struktureringen av organisasjoner.
2. Desentralisering.
a) Hvorfor desentraliserer man makt og myndighet i organisasjoner? La en
klargjøring av begrepet om desentralisering inngå i besvarelsen.
b) Gjør rede for forskjellige former for desentralisering.

3. Ledelse.
a) Hva er en leders generelle oppgaver i en organisasjon?
b) Gjør rede for noen sentrale trekk i Kenning-tradisjonen i norsk ledelse.
Er Kenning-tradisjonen bedre tilpasset noen organisasjonsformer og arbeidskulturer
enn andre?”
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Jfr. tidligere informasjoner, inklusive oppgaver gitt av Hovde og Kalleberg.

Når det gjelder samarbeid om oppgaven, informerer undervisningsleder Dag Album
om at noe a la det følgende blir lagt ut: "Oppgaven skal være 50 % lenger hvis det er
to som skriver sammen. Man skal sette opp hvem som har ansvar for hvilken del
/men noe overlapp må det selvfølgelig bli/. Det er maks to som kan skrive sammen."

Det anbefaler at man også bruker kollokviegrupper til å kommentere hverandres
utkast. Ikke minst i disposisjonsfasen er dette meget nyttig (jf Harvard-erfaringen).
Derfor er Hovde og jeg også åpne for at vi kommenterer/godkjenner opppleggene for
semesteroppgaver i samlet kollokviegruppe.

For de som ønsker det, gir Kalleberg også veiledning pr. e-post.

Se retningslinjer for semesteroppgaver på instituttets hjemmesider. Det er satt av 1
time veiledning pr. student. Semesteroppgaven leveres altså inn mandag 26. april.

“Tema for semesteroppgaven må velges innenfor det området som
spesialiseringsemnet dekker. Tema, hovedspørsmål (problemstilling) og tilnærming
skal godkjennes av lærer. Oppgaven kan i stor grad baseres på pensum, men dette er
ikke noe krav.”

Deltakerne leverer små utkast til opplegget for oppgaven (tema, hovedspørsmål,
materiale, litteratur, disposisjon), max 2 sider, som man får tilbakemelding på. I den
grad vi får det til praktisk (og det ønskes av dere), kan vi ha tilbakemelding til hver
enkelt, men hvor det foregår i kollokviegruppen, og hvor alle i gruppen leser
hverandres forslag. Det er mange av de samme tingene som går igjen.

Utkastene leveres i ekspedisjonen på sosiologisk institutt (da legges de i Kalle-
bergs  hyl le) ,  e l ler  sendes  t i l  Kal lebergs  e-post  adresse
(ragnvald.kalleberg@sosiologi.uio.no). De må være levert innen mandag  29. mars,
kl. 13. Vi møtes i auditorium 7 samme dag, hvor det informeres om de siste
veiledningene (tid/sted).

Alle opplegg for oppgaver skal være godkjent av Kalleberg eller Hovde innen 2.
april. Mesteparten av veiledningen vil finne sted mellom 22. mars og 2. april.

Språk. Ikke bruk stikkord og punkter. Skriv fullstendige setninger, i
sammenhengende avsnitt. Skriv godt norsk. Vær heller oppfinnsom i å lage norske
ord enn å imitere engelske (jf avslutningen av FSD).


