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“Kandidaten skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2. I oppgave 2 velger kandidaten 

å besvare enten oppgave 2A, eller oppgave 2B. I vurderingen vil oppgave 1 telle 1/3 og 

oppgave 2 vil telle 2/3.” 

Her vil det av og til komme tvilstilfeller, hvor f.eks. en kandidat skriver en fremragende 

oppgave 1, mens oppgave 2 er svært svak. Eventuelt kan oppgave 2 være fremagende mens 

oppgave 1 er meget, meget svak. Et visst grad av skjønn fra sensorenes side er derfor 

nødvendig, slik at helheten blir til slutt grunnlag for karaktersetting. Sensorene vil nok kunne 

være enige i at oppgavetekstenes nivå er av et rimelig høyt nivå for et emne tidlig i 

masterprogrammet. Dessuten er pensumet ganske stort, hvor svært mange teoretikere og 

perspektiver introduseres. Det bør derfor være et rimelig prinsipp at det ved vippe- eller tvils-

tilfeller gjerne bør justeres opp til den beste karakter av de to det vippes mellom.  

 

 

OPPGAVE 1 

 

“Redegjør kort for 2 av følgende 4 punkter”. En kandidat får ikke flere “poeng” dersom fler 

enn 2 del-oppgaver besvares. Sensorene velger da ut kun de to beste.  Angående sidetall, så 

har kandidatene blitt orientert om at hver del-oppgave tilsvarer på en måte det som kunne vært 

et leksikoninnslag eller tekstbokinnslag. Det bør derfor ikke være omstendelige innledninger, 

drøftinger og lignende. Svært lange besvarelser trekker mer ned enn opp, fordi det viser at 

studenten ikke har fulgt oppgavelyden og det dessuten antyder at studenten har prioritert feil i 

tidsbruk mellom oppgave 1 og 2.  

  

“Hva forstår vi med begrepet”: 

 

 “Innovasjon som en lineær prosess” 

 

Innenfor emnets pensumlitteratur er det særlig Kap. 9 i Newell m.fl. (2009) som er relevant 

for en besvarelse av denne oppgaveteksten.  Gode besvarelser setter perspektivet som ser 

innovasjon som en lineær prosess opp mot prosessperspektivet som ser innovasjon som en 

interaktiv prosess. Gode og fremragende besvarelser inneholder imidlertid mest om 



førstnevnte, og vil gjerne parafrasere Newell m.fl. (2009) som at dette perspektivet er et 

“tradisjonelt” og utbredt syn som ser innovasjonsprosessen som basert på rasjonelle valg.  

 

 “Ekspertkunnskap” 

 

En god oppgave får frem ekspertkunnskapens kollektive dimensjon.  Det kan her vises til 

Knorr Cetina, som bruker kulturbegrepet som ramme for fange inn kunnskapens kollektive 

dimensjon:  «(…) how we know what we know» (Knorr Cetina, 2003, s. 1). Dette aspektet er 

også en gjennomgående i Styhre-boka, jfr. sitatet «No professional expertice exists in 

isolation (…)” (Styhre, 2011). Fremragende besvarelser inneholder også  xx 

 

 

 

“Kunnskapsmaskinerier ”  

 

Kunnskapsmaskinerier er en metafor brukt av Knorr Cetina for å få frem de dynamiske 

elementene i en kunnskapskultur. Et sentralt poeng hos henne er at i et kunnskapssamfunn vil 

nye «tannhjul» stadig oppstå i form av nye aktører som på ulike måter påtar seg ansvar for 

kunnskap. Ved å innføre ”kunnskapsmaskinerier” som begrep anskueliggjøres kunnskap som 

strukturer og sosiale størrelser som spenner over store områder og flere institusjonelle nivåer. 

I en god besvarelse blir begrepet satt i sammenheng med medfølgende begrep utviklet av 

Knorr Cetina, som for eksempel kunnskapskultur og makro-epistemiske agenter. Gode og 

fremragende besvarelser forventes imidlertid å fokusere på begrepet det spørres etter og ikke 

behandle alle de tre nøkkelbegrepene likt. 

 

 

 

 “Pragmatisk kunnskapsgrense” 

 

I en god besvarelse blir begrepet satt i sammenheng med medfølgende begrep fra Carlile sin 

modell om kunnskapsgrenser, dvs. syntaktiske og semantiske kunnskapsgrenser.   Gode og 

fremragende besvarelser forventes imidlertid å fokusere på begrepet det spørres etter og ikke 

behandle alle de tre nøkkelbegrepene likt. I forklaringen av pragmatiske kunnskapsgrenser 

som begrep forventes et fokus på aktørenes interesser og aktivitetens nyhetsgrad, dvs. at det 

iflg. Carlile kan sterkere forventes pragmatiske kunnskapsgrenser i situasjoner hvor aktørene 

har streke interesser og nyhetsgarden er høy. 

“OPPGAVE 2”. En god oppgave er godt strukturert som et essay, med innledning, 

presentasjon, diskusjon, og avslutning. Lengde spiller ingen rolle, men innholdet teller uansett 

mest (lange oppgaver med irrelevant innhold trekker ned).  

ENTEN 2A: 

 

“Begrepet profesjon blir anvendt på litt forskjellig måte hos ulike teoretikere. Velg to 

forskjellige perspektiver og diskuter likheter og forskjeller hos disse.” 

 

Innenfor emnets pensumlitteratur er det en rekke teoretikere som er relevant for en besvarelse 

av denne oppgaveteksten. Molander og Terum (2008); Solbrekke og Englund (2011); Styhre 

(2011); Simons & Ruijters (2014) Jensen, et.al. (2012).  Hvilke likheter og ulikheter som 

drøftes vil være avhengig av valget av teoretikere studentene foretar. I forelesningene har vi 



tatt utgangspunkt i de klassiske sosiologiske teoriene og kontrastert de andre bidragene i 

forhold til disse. For eksempel, Simons & Ruijters (2014) setter til forskjell fra sosiologene 

profesjonene inn i et lærende, pedagogisk perspektiv. Men det er også andre mulige 

konstellasjoner studenten kan velge. En god besvarelse bør imidlertid  redegjøre på en konsis 

måte hva som kjennetegner de to bidragene som er valgt og kontrastere disse på en måte som 

viser forståelse for hva de ulike perspektivene understreker.  Fremragende besvarelser bør ha 

inkludert noen refleksjoner omkring hvorfor det har utviklet seg et mer mangfoldig og fornyet 

profesjonsbegrep.    

 

 

ELLER 2B: 

 

“Newell m.fl. (2009) hevder at mye organisatorisk arbeid etter hvert foregår i prosjekter. Det 

kan imidlertid være store forskjeller mellom prosjekter med hensyn til størrelse, formål og 

omfang. Forsøk å beskrive ett eller flere prosjekt (på hypotetisk basis eller slik du kjenner til 

konkrete prosjekter fra litteraturen eller på andre måter) etter å ha definert det eller dem i 

henhold til de tidligere nevnte kriterier. Diskuter så potensiale og utfordringer i forbindelse 

med prosjekter som organisasjonsform med hensyn til kunnskapsutvikling og læring. ” 

 

Innenfor emnets pensumlitteratur er det særlig Kap. 5 i Newell m.fl. (2009) som er relevant 

for en besvarelse av denne oppgaveteksten. En god besvarelse bør ha med en refleksjon over 

forskjellene mellom et team og et prosjekt, med vekt på tidsavgrensningsaspektet for 

sistenevnte organisasjonsform (temporær organisasjon). Gode besvarelser bør ha med i 

redegjørelsen prosjektets egenart som en organisasjonsform som i relasjon til en prosjekteier 

og en oppdragsgiver.  Mht. “størrelse, formål og omfang” er det i forelesning blitt presentert 

skillet mellom leveranse, produkt/systemutvikling, oppfølging, evaluering, utredning, 

administrasjon, og forsking, samt skillet mellom rasjonell og interaktiv prosjektmodell.  

Andre skillelinjer går mellom prosjekter som er rutine og de som er engangsforeteelser, 

prosjekter som forholder seg til kjent kunnskap versus de som forholder seg til å lage eller 

spre ny kunnskap, store versus små prosjekter, prosjekter som er innenfor en organisasjon og 

de som involverer flere organisasjoner, og prosjekter med flerartede deltagere (for eksempel 

tverrfaglige eller de med deltagere fra flere nivåer innen en organisasjon) og de med mer 

enhetlig deltagermasse. Gode og fremragende besvarelser bør ha inkludert noen eller alle 

disse skillene (evt. med andre, liknende termer).  Mht. “størrelse, formål og omfang” skilles 

det videre i Newell m.fl. (2009) videre mellom prosjekter som er del av at program med ko-

lokalisering, distribuerte prosjekter og multiple prosjekter på flere lokasjoner, og en 

fremragende besvarelse kan ha med refleksjoner omkring komplekse prosjekt-kontekster. 

Mht. kunnskapsutvikling og læring i forbindelse med prosjekter vil en fremragende besvarelse 

ha med refleksjoner omkring begrepet “læringsgrenser” og/eller evt. også om (prosjektet som 

et) “praksiskollektiv”.  

 


