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Generelt: 

I denne eksamenen gis det tre (3) oppgavetekster hvorav kun to (2) av disse skal besvares. 

Kandidaten får således ikke ekstra uttelling for å forsøke en besvarelse av alle tre oppgaver. 

Dersom dette allikevel er blitt gjort, gjøres karakterbedømningen på grunnlag av de to beste 

besvarelsene.  

Studentene har fått oppgitt at besvarelsen skal skrives med 12 punkt Times Roman, 1 ½  

linjeavstand, og være på maksimalt om lag 15 sider til sammen, eksklusiv referanser og evt. 

vedlegg. Det kan derfor bli aktuelt å trekke inn stil og ryddighet inn i bedømmingen, dvs. at 

en innholdsmessig god oppgave som samtidig er slurvete i oppsettet kan oppleve å få trekk for 

det stilistiske. De to oppgavebesvarelsene kan være omtrent like lange, eller så kan evt. en 

oppgave være noe lengre enn den andre (2/3 versus 1/3, for eksempel ca. 9-10 sider for den 

ene og 5-6 sider for den andre). Dersom en kandidat bestemmer seg for to besvarelser av ulik 

lengde kan det forventes at den lengste av disse er mest gjennomarbeidet og innholdsrikt som 

essay og derved vil veie tyngst når karakterene for de to essayene skal legges sammen. Men 

det trenger ikke nødvendigvis være slik. Et kort og konsist essay kan være bedre enn det 

lengre dersom det lengste essayet inneholder mye redundans etc. Uansett så skal hvert essay 

gis en tentativ karakter, og deretter skal det  gis en samlet karakter hvor den beste av de to 

besvarelsene kan være med på å trekke opp totalkarakteren 

Eksamenen er for et emne på 20 studiepoeng. Besvarelsene bør derfor bedømmes deretter, det 

vil si relativt strengt, da antall studiepoeng tilsvarer 2/3 av en masteroppgave innen denne 

studieretningen.  

Kandidatenes besvarelser kan hvis nødvendig vurderes i formildende i forstand av at de 

forholdt seg til en relativt ny og noe mer utfordrende eksamensform sammenlignet med 

tidligere eksamener i emnet. Dvs., mens tidligere eksamener dreide seg å skrive kun ett essay 

ut ifra et sett med seks oppgavetekster, har eksamenen fra og med i fjor vært å skrive to 

besvarelser blant tre oppgavetekster. Det kan ansees som mer utfordrende å skrive to essay i 

samme tidsrom som kun ett.  

For hver enkelt oppgavetekst gjelder følgende: 

1. Oppgave: Datamaskinstøttet samarbeidslæring (”Computer supported collaborative 

learning” - CSCL) og E-læring i arbeidet (”E-learning at work” - ELW) er to 

forskjellige former for datamaskins-mediert læring. Det har i litteraturen vært hevdet at 

førstnevnte legger til rette for undervisning og læring i arbeidssituasjon som den 

primære aktiviteten, mens det i den sistnevnte formen er arbeid som er den primære 

aktiviteten og ELW et middel for å tilføre nødvendig informasjon. Diskutér betingelser 

for ELW-systemer hvor læring kan bli mer integrert i arbeidssituasjon som en slags 

arbeid som læring, gjerne ved hjelp av eksempler på teknologiske løsninger som du 

måtte kjenne til. 

En god besvarelse bærer preg av være velstrukturert og reflektert i forhold til oppgaven som 

gis, dvs. blant annet at det gis en klar og velfundert gjengivelse litteraturen som er valgt som 



kjerne i besvarelsen.  Oppgaveteksten bygger temmelig åpenbart på pensumartikkelen 

Information seeking and collaborative knowledge creation: Exploring collaborative learning 

in customer service work and software product development (Mørch, 2013),  som fokuserer 

på denne problemstillingen. Det vil derfor være underlig om en besvarelse ikke ville nevne 

denne artikkelen. En god besvarelse forventes imidlertid å gå utover denne artikkelen og 

innhente relevant tilleggslitteratur. Her vil Littlejohn og hennes miljø være en mulighet.  

En god besvarelse vil kunne diskutere hvorfor det har vært en tendens til at arbeid og læring 

har hatt en manglende grad av integrasjon. Med begrepet arbeid som læring står kandidaten 

fritt til å tolke dette begrepet og utforme oppgavebesvarelsen. Fra pensum forventes det 

imidlertid at ett eller flere arbeid innen WALF-tradisjonen (working as learning framework) 

benyttes. Gode og fremragende besvarelser kan evt. benytte ytterligere, relevant  litteratur fra 

utenom pensum da diskusjonen om forholdet mellom arbeid og læring evt. arbeid som læring 

har vært utbredt, se for eksempel Edmondson og hennes begrepssett Execution-as-Efficiency 

vs. Execution-as-Learning (ikke pensum i dette emnet). Mens gode og fremragende 

besvarelser kan være innen en utpreget technology-enhanced learning sjanger, så forventes 

det i større grad at gode og fremragende besvarelser demonstere en viss grad av integrasjon 

mellom technology-enhanced learning-litteratur og arbeidslivspedagogikk-litteratur siden 

arbeid som læring-begrepet er nevnt i  oppgaveteksten. 

Fremragende besvarelser vil i tillegg til utstrakt og relevant litteraturbruk også kunne 

inneholde refleksjoner av kritisk art, som spørsmål omkring hvorfor ELW-systemer og selve 

arbeidssituasjonen bør integreres, eller spørsmål omkring nyere ulike datasystemer og deres 

varierende grad av interaktivitet gir  muligheter for differensiering (noen systemer kan være 

integrerte arbeid som læring inklusiv teknologi, mens mens andre har 

informasjonsinnhentingspreg).  

Mindre gode besvarelser vil derimot ha begrenset litteraturbruk og manglende grad av 

refleksjon rund problematikken. 

 

2. Oppgave:  I Linda Lai sin definisjon av kompetanse er ”holdninger” inkludert som ett 

av komponentene. Drøft noen fordeler og ulemper med å inkludere holdninger som ett 

av komponentene i en definisjon av kompetanse. Sammenlign gjerne med andre 

definisjoner av kompetanse du måtte kjenne til. Benytt deg også gjerne av eksempler fra 

organisasjoner du måtte kjenne til, eller/og fra fiktive, ”typiske” organisasjoner 

(”Universitetet”, ”Skolen”, ”Den kunnskapsintensive bedriften”, eller lignende), for å 

kontekstualisere diskusjonen. 

En god besvarelse bærer preg av å være velstrukturert og reflektert i forhold til oppgaven som 

gis, dvs. blant annet at det gis en klar og velfundert gjengivelse litteraturen som er valgt som 

kjerne i besvarelsen. Fremragende besvarelser vil gjerne ha innhentet et relativt bredt  

grunnlag for å vurdere Lais definisjon, dvs. et sett med andre definisjoner som hennes 

definisjon vurderes opp i mot (for eksempel som et minimum Nordhaug, evt. i tillegg  

Ellström, de engelsspråklige skills-, knowledge- og competence- tradisjonene, m.v.). Mindre 

gode besvarelser vil fullføre besvarelsen uten å problematisere Lais definisjon, m.a.o.  ha 

begrenset sett med sammenligning av kompetansedefinisjoner eller evt.forholde seg til Lais 

definisjon isolert.  



Gode besvarelser bør innholde en vurdering av de fire komponentene i Lais definisjon, dvs. 

kunnskap som tillært, ferdigheter som i hvert fall delvis tillært, egenskap som en egenskap, og 

holdninger som en mulig blanding mellom egenskap og tillæring. 

Fremragende besvarelser vil gjerne inneholde referanser til arbeider innen ”emotional work”-

tradisjonen, for eksempel Brotheridge, C.M. and Grandey, A.A. (2002) 'Emotional labor and 

burnout: Comparing two perspectives of “people work”'. Journal of vocational behavior, 60 

(1), pp. 17-39. Dette fordi holdninger, enten naturlige eller påtatte,  er sentrale for arbeid i 

slike sektorer.  

Oppgaveteksten sier ”benytt deg også gjerne av eksempler”, så besvarelsen kan gjerne være 

rent teoretisk anlagt. Imidlertid, dersom eksempler benyttes bør sensor vurdere kvaliteten på 

disse. Virker de overbevisende? Er de godt organiserte? 

 

3. Oppgave: I boka Managing Knowledge Work and Innovation av Sue Newell m.fl. er det 

et case hvor et universitet skal få installert et såkalt Enterprise Resource Planning  

(ERP) system basert på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Drøft noen 

mulige årsaker til at samarbeidet mellom konsulentselskapet og universitetet utviklet 

problemer. Drøft gjerne også hvorfor det er så forskjellige oppfatninger om ERP-

systemets styrker og ulemper innen universitetet. 

En god besvarelse bærer preg av være velstrukturert og reflektert i forhold til oppgaven som 

gis, dvs. blant annet at det gis en klar og velfundert gjengivelse litteraturen som er valgt som 

kjerne i besvarelsen. Imidlertid er dette en empirisk oppgave, så måten oppgaven besvares på 

mht. de empiriske problemstillingen vektlegges svært  høyt. Fremragende oppgaver vil kunne 

inneholde modeller eller tabeller av analytisk karakter for å sammenfatte årsaker, problemer 

m.v. .Dvs.,  en rent deskriptiv gjengivelse av hendelsforløp medfølgende beskrivende 

argumentasjon av årsaker m.v. premieres lavere enn en besvarelse som makter å anvende 

analytiske begrep fra pensumlitteraturen eller annetsteds for å vurdere caset. 

I gode og fremragende besvarelser mht. mulige svar på drøftingsspørsmålene forventes det at 

ulike aktører oppfatter teknologiske systemer forskjellig. Mens noen ser dem som nærmest 

autonome systemer (som i dette caset), vil andre legge på viktigheten av at det teknologiske 

integreres med det organisatoriske.  

 


