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Karaktersetting i OLA4000 gjøres etter en bokstavkarakterskala. 

Bokstavkarakterskalaen er en gradert skala, der A er beste karakter, E er laveste 

beståtte karakter og F er stryk. Karaktersettingen tar utgangspunkt i kvalitative 

beskrivelser for det enkelte karaktertrinnet i karakterskalaen.  

Nedenfor vises først de generiske fagspesifikke karakterbeskrivelsene av 

vurderingskriteriene som blir lagt til grunn for sensurering med bokstavkarakter-

skalaen. Disse er basert på fagspesifikke karakterbeskrivelser for masteremner i 

samfunnsfag fastsatt i nasjonale fagorgan. Deretter gis en mer spesifikk 

sensorveiledning for semesterets oppgavesett.  

 

Generisk sensorveiledning for OLA4000 

A – Fremragende 

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg og som viser brede og solide 

kunnskaper om emnet samt evne til kritisk reflektert og original anvendelse av disse. 

Besvarelsen viser et høyt kunnskapsnivå, en særdeles god oversikt over 

emnerelevant litteratur (pensum). Begreper, teorier og empirisk kunnskap anvendes 

sikkert, selvstendig og reflektert i drøfting i besvarelsen. Drøftingen bæres oppe av 

analytiske problemstillinger, framstillingen er klart resonnerende og argumentativ.  

B – Meget god  

Meget god prestasjon. Besvarelsen viser meget god vurderingsevne og 

selvstendighet. Meget god oversikt over emnet. Demonstrerer også god forståelse for 

og selvstendig anvendelse av kunnskaper innen emnet. Besvarelsen viser en meget 

god oversikt over emnerelevant litteratur (pensum). Begreper, teorier og empirisk 

kunnskap anvendes selvstendig i drøfting i besvarelsen. Framstillingen er 

resonnerende og argumentativ. 

C – God  

God prestasjon som viser god oversikt over emnets kunnskapsstoff og viser god 

vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. Relevante begreper, 

teorier og empirisk kunnskap brukes i drøftingen i besvarelsen. Besvarelsen viser 

enkelte svakheter når det gjelder presisjon i begrepsbruk og evne til selvstendig 

analytisk anvendelse av kunnskapen, resonnement og argumentasjon. 



D – Nokså god  

Nokså god prestasjon, men viser ujevne kunnskaper eller lite faglig selvstendighet. 

Besvarelsen inneholder redegjørelse for deler av den emnerelevante litteraturen 

(pensum). Besvarelsen preges av gjengivelse og i liten grad drøfting av teorier, 

begreper og empirisk kunnskap, samt upresis og til dels feilaktig begrepsbruk. 

E – Tilstrekkelig  

Tilstrekkelig prestasjon som innfrir minimumskravene sett i forhold til emnets 

læringsmål, men heller ikke mer. Besvarelsen viser noe kunnskap om, men en svært 

mangelfull oversikt over emnerelevant litteratur (pensum). Begreper og teorier er til 

dels feilaktig gjengitt. Ingen relevant drøfting av oppgitte problemstillinger. 

F – Ikke bestått  

Prestasjon som ikke oppfyller minimumskrav i forhold til emnets læringsmål. 

Besvarelsen gir en svært overflatisk oversikt over den emnerelevante litteraturen 

(pensum), og viser store hull i kunnskapen om emnets sentrale temaer. 

 

 

Sensorveiledning 

 

Kortsvarsoppgave 

OPPGAVE 1  

Gi en kort fremstilling av tre av de fire temaene 

1. Makt i organisasjoner 

Her kan det trekkes på pensum fra Clegg, S., D. Courpasson & N. Phillips 

(2006). Power to and Power over. In Power and Organizations. London: 

SAGE. Kap. 7, s.190-227. Det er forventet at besvarelsen beskriver forholdet 

mellom Power to og Power over og drøfter Lukes tre dimensjoner. Det 

utfordrende i denne besvarelsen er å kunne gi gode eksempler som illustrerer 

maktdimensjonene. Den gode besvarelsen trekker inn nyliberale 

styringsrasjonale (Tynell) og Foucault:  Maktens heldige utfall står i forhold til 

den grad det lykkes at skjule sine mekanismer.  



2. Institusjonell logikk 

Begrepet skal redegjøres for slik Thornton P.H. & Ocasio W. skisserer. 

Hovedpensumbidraget er deres artikkel «Institutional Logics». Den gode 

besvarelsen tar også med hovedinnvendinger mot deres forståelse og setter 

dette i kontekst med annen institusjonell teori.  

3. Den nordiske samarbeidsmodellen 

Den nordiske samarbeidsmodellen må redegjøres for i korte trekk og det må 

vises betydningen av dette for norsk arbeidsliv. Den gode besvarelsen klarer å 

vise den nordiske samarbeidsmodellens institusjonelle betydning og diskutere 

institusjonell endring samt variasjoner mellom de nordiske landene. 

Pensumbidraget som det her siktes til er Engelstad, Falkum, Hagen og 

Hagelund.  

4. Unikhetsparadokset 

Unikhetsparadokset henspiller på hvordan organisasjoner både søker å utvikle 

en egen unik identitet men samtidig blir likere i sin søken etter identitet. Her 

kan gjerne Benchmarking bli diskutert. Vanskelighetsgraden ligger i å 

fremstille to sentrale pensumbidrag på en god måte; Strandgaard-Pedersen & 

Dobbin og Hatch & Schultz, og samtidig gjerne illustrere dette med eksempler 

på organisasjonsutvikling.  

 

Langsvarsoppgave 

OPPGAVE 2  

Besvar én av de to følgende oppgavene:  

Enten 2A: 

Ledelse og tillit. Gi en kort redegjørelse for hva som menes med tillit i arbeidslivet og 

hvorfor tillit blir sett på som viktig i ledelsessammenheng. Diskuter hvordan endringer 

i arbeidslivet påvirker tillit og samarbeidsrelasjoner. 

Kandidaten forventes å gi en redegjørelse av tillitsbegrepet, for eksempel ved å vise 

til boka til Julsrud, T.E. (2018). Organisatorisk tillit. Grunnlaget for samarbeid i 

nettverkenes tid. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 1-12 side 11-122 (110 s). og Høyer, 

H.C.,S. Kasa, & B.S. Tranøy (red.) (2016). Tillit, styring, kontroll. Oslo: 

Universitetsforlaget. Kap. 1 og 3 (side 11-24 og 47-59) (26 sider). 

Det vanskelige her er å diskutere tillit opp mot endringer i arbeidslivet. Her kan det 

trekkes på pensum fra Sennett, R. (2001). Det fleksible mennesket: personlige 



konsekvenser av å arbeide i den nye kapitalismen. Bergen: Fagbokforlaget. 

Innledning og kap. 1, 5, 7 og 8 (80 s.); samt Byrkjeflot, H.  (2015). Ledelse på norsk: 

motstridende tradisjoner og idealer? I Skogstad & Einarsen (Red.). Ledelse på godt 

og vondt. (2.utg.) Bergen: Fagbokforlaget. s.46-68 (22 sider); Og Engelstad, F.& 

Hagelund, A. (2016). Cooperation and Conflict the Nordic Way Work, Welfare, and 

Institutional Change in Scandinavia. De Gruyter Open. Kap 1, 4, 5 og 15. (67 s.) 

Eller 2B: 

Ideer og oppskrifter. Gi en kort redegjørelse for hva som menes med diffusjon og 

spredning av institusjoner. Gi eksempler på ulike oppskrifter og hvordan de spres. 

Diskuter hvorfor de kan kalles institusjoner og hva som er sentrale drivkrefter og 

konsekvenser. 

Kandidaten forventes å gi en redegjørelse for hva som menes med diffusjon og 

spredning av institusjoner og relatere dette til myter (Selznick, March, Meyer), 

Teknikker, konsepter, programmer, Ideer, Teorier, Prototyper, Maler eller oppskrifter 

(Sahlin og Wedlin, Røvik). Translasjon og «carriers» er også sentralt begrep som bør 

redegjøres for i denne sammenhengen.  

Eksempler bør omfatte ledelse, organisasjonstrukturer, prosesser, 

organisasjonskultur og personalhåndtering. Drivkrefter er vitenskap, marked, 

rasjonalisering, nye demokratiutviklinger, teknologi. Konsekvens er selvpresentasjon, 

hykleri, multistandardorganisasjon men også institusjonell entropi (erosjon).  

Den gode besvarelsen vil gi en presis og god definisjon av institusjon og 

problematisere hvorvidt en oppskrift er en institusjon samt redegjøre og diskutere de 

ovennevnte eksemplene og drivkreftene. 

 

 

 

 

 


