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1. Introduksjon 

Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV) ved Universitetet i Oslo (UiO) oppnevnte i begynnelsen 
av januar 2018 følgende komité til å gjennomføre den periodiske evalueringen av 
masterprogrammet «Organisasjon, ledelse og arbeid» (OLA): Førsteamanuensis Bjørn Erik 
Mørk (Handelshøyskolen BI), rådgiver Sandra Marie Herlung (Fagforbundet), student Thea 
Kleiven, samt prof. Bjørn Stensaker (komiteens administrator, LINK, UiO).  

En periodisk evaluering er en del av kvalitetssystemet ved UiO, og er en prosess som i 
hovedsak er innrettet for å gjøre en helhetlig vurdering av programmene, med en spesiell 
forankring i fakultetets strategiske plan for 2010-2020.  

I forkant av evalueringen hadde Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) utarbeidet 
en egenevaluering som ga komiteen sentral bakgrunnsinformasjon om studieprogrammene, 
deres innretning og resultater. I tillegg fikk komiteen også tilsendt en del statistikk og 
studentevalueringer, og annet dokumentasjonsgrunnlag. Komiteen hadde den 6. og 13. mars 
møter med programledelsen, studiekonsulenten, lærere og en student ved 
studieprogrammet.  Komiteens synspunkter og anbefalinger er basert på dette 
datagrunnlaget og interne drøftinger i komiteen. Komiteen står samlet bak synspunktene og 
anbefalingene i denne rapporten.  

I mandatet for komiteen er det eksplisitt bedt om at den periodiske evalueringen ikke skal gi 
en omfattende beskrivelse av programmet som sådan, men vurdere programmet som 
helhet. Komiteen har forholdt seg til dette i utformingen av rapporten. For mer utfyllende 
beskrivelser av studietilbudet viser vi derfor til den informative egenevalueringen datert 12. 
desember 2017 som er utarbeidet.  

 
2. Kort om studieprogrammet «Organisasjon, ledelse og arbeid» (OLA) 
I denne delen av rapporten vil vi gi en kort vurdering av de sterke og svake sider ved OLA slik 
komiteen oppfatter programmet. Våre anbefalinger til mulige tiltak (se punkt 3 i rapporten), 
bør leses i lys av disse vurderingene.   
 
2.1 Rekruttering, målgrupper, studentopptak, inntakskvalitet 
Som dokumentert i egenevalueringsrapporten er OLA programmet attraktivt for studentene, 
og søkningen til programmet er svært høy. Programmet synes også attraktivt for en rekke 
ulike typer av studenter, og bakgrunnen til studentene er tverrfaglig, bred og inkluderer 
både studenter som tidligere har studert ved private utdanningsinstitusjoner og studenter 
som har gjennomført bachelorutdanningen ved SV-fakultetet. Inntakskvaliteten er derfor 
vurdert som høy, og studentprofilen synes relevant for et tverrfaglig utdanningsprogram. 
 
Samtidig sliter OLA programmet paradoksalt nok med å fylle alle studieplassene, og de 
seneste årene har man ikke lykkes med dette. Programmet forklarer dette selv med at 
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studenter med gode karakterer har mange valgmuligheter og at dette går utover OLA 
programmet når studentene på ett tidspunkt må velge mellom studieprogram man har 
tilbud på. Ettersom en del studenter som mottar tilbud om plass på programmet ikke starter, 
så gir UiO tilbud om studieplass til vesentlig flere enn det faktisk er plass til. Dette medfører 
en risiko for at for mange studenter takker ja. De involverte i programmet anser denne 
risikoen som begrenset fordi de over tid har betydelig erfaring med studenters frafall. 
Situasjonen med studieplasser er imidlertid uheldig, og det er synd at OLA programmet ikke 
får utnyttet sitt rekrutteringspotensiale.  
 
Opptak av studenter med en mangfoldig akademisk bakgrunn - men med høye karakterer - 
tilfører OLA-programmet en stor verdi, men ser også ut til å utfordre programledelsen på 
behovet for informasjon, forventningsavklaring og forståelse for regler og normer tilknyttet 
gjennomføring av et masterprogram på UiO. Dette inkluderer blant annet forventingene til 
arbeidsinnsats ettersom mange av studentene har deltidsjobber på mer enn 50 prosent.  
 
2.2 Programdesign, struktur og læringsmål 
OLA programmet har skiftet ut programledelse og sentrale undervisningskrefter de seneste 
årene. Programdesign og strukturen på programmet bærer noe preg av det, og ulike grep 
har vært gjort for å styrke strukturen og sammenhengen i programmet. Alle disse grepene 
har ikke vært like vellykket – selv om intensjonene bak har vært gode. Evalueringskomiteen 
ser det som verdifullt at man fra studieprogramledelsen ønsker å tenke nytt og ser dette 
som en styrke – samtidig som det kanskje er behov for å «lande» en del av de 
eksperimentene som har vært gjort.  
 
En av de mer fundamentale utfordringene for OLA programmet er hva slags identitet det 
skal ha: koplingen organisasjon, ledelse og arbeid kan gjøres på mange måter og også 
balanseres på ulike måter. Dagens profil – ut fra navnet på studiet – synes å tiltrekke seg et 
stort mangfold av studenter. Dette kan være bra, men disse studentene kan også bringe med 
seg svært ulike forventninger til programmet, noe som kan forårsake spenninger og uklarhet 
både for studenter og ansatte. Det faktum at programmet opererer med hele 28 læringsmål 
på programnivå1 indikerer at det er noe uklart hva som er programmets identitet og profil, 
og gjør læringsmålene vanskelige å bruke for både studenter og ansatte. Dette forsterkes av 
at koblingen mellom læringsmålene for programmet og de ulike emnene, samt mellom de 
ulike emnene fremstår også som delvis uklart selv om læringsmålene ble revidert i 2017. På 
bakgrunn av dette har læringsmålene i liten grad blitt brukt som en del av 
undervisningsopplegget, og av studentene selv. 
 
De fire sentrale emnene i OLA – som programmet er ansvarlig for selv – er OLA 4000, 
OLA4020, prosjektforum (SVPRO4000) og OLA 4060. Koplingen mellom disse elementene 

 
1http://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/hva-lerer-du/ 
 

http://www.uio.no/studier/program/org-ledelse-master/hva-lerer-du/
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synes å utgjøre en utfordring for programmet. Prosjektforum er en viktig identitetsskaper for 
OLA, men samtidig synes det uklart hvordan dette emnet er koblet til OLA 4000 og OLA 
4060. Spesielt OLA 4060 synes å lide av at emnet ikke helt har funnet sin plass i strukturen, 
og hvor emnet slites mellom å fungere som forberedelse til masteroppgave og som 
forlengelse av OLA 4000. Samtidig er det positivt at dette emnet tar for seg en del av de 
nyere diskusjonene innen organisasjonsteori internasjonalt, og at pensumet trekker på 
viktige tidsskrifter som ASQ, JMS, Organization Science og ulike Academy of Management 
tidsskrift ettersom dette i mindre grad er gjort i OLA 4000.    
 
OLA programmet har hatt utfordringer med metodeundervisningen og hvordan metode 
kobles til både prosjektforum og masteroppgave. Deler av dette skyldes også at studentene 
har til dels svært ulik metodekompetanse når de begynner på OLA. 
Metodekompetansekravene har vært strammet inn de seneste årene, noe som synes å være 
et godt grep. Det vil være vesentlig å vurdere omfanget av undervisning i kvantitativ metode 
som følge av at flere studenter i dag skriver sin mastergrad basert på case-metodikk. Et 
sterkere fokus på kvalitativ metode vil kanskje også gjøre det lettere å legge opp 
metodeundervisningen slik at den lettere kan tilpasses studentenes ulike metodekunnskap. 
Programmet har endringer på gang som innebærer at studentene må bruke 10 av sine 40 
valgfrie studiepoeng på et metodekurs. Dette kan være et godt grep. Samtidig fremstår 
koblingen mellom teori, metode og praksisfeltet i de ulike emnene som noe underutviklet. 
Det er derfor planlagt endringer som skal føre til at metodologikurset i større grad er koblet 
til OLA 4000.  
 
OLA programmet har et programråd som møtes regelmessig og som fatter beslutninger 
knyttet til utforming og design. Per i dag er det tre representanter fra ulike institutter ved 
UiO, to studentrepresentanter, en representant fra FAFO og programleder som sitter i 
programrådet. Denne sammensetningen av rådet synes noe «akademisk» gitt programmets 
tverrfaglige og arbeidslivsrettede profil. 
 
 
2.3 Undervisningsformer/læringsformer/vurderingsformer 
OLA programmet har to sentrale lærekrefter som i felleskap tar mye av undervisningen og 
seminarene som avholdes. En rekke grep har – herunder en videreføring av 
mappeevaluering i prosjektforum - også vært tatt for å utvikle undervisningsformene. 
Eksempler er eksperimentering med omvendt klasserom og utforming av refleksjonsnotat, 
etc. Mange av disse grepene synes å være godt tenkt - ikke minst ut fra ambisjoner om å 
forberede studentene til et senere arbeidsliv - men der rammebetingelsene knyttet til 
implementeringen av dem er noe utilstrekkelige. Ikke minst kan det være en utfordring å ta i 
bruk såkalt studentsentrerte undervisningsformer uten å jobbe systematisk med 
forventningsavklaring overfor studentene og der man gir studentene redskaper for hvordan 
de forventes å jobbe i slike arbeidsformer.  
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2.4 Ressurser, infrastruktur og samarbeid 
OLA programmet har to lærere som er tett knyttet til programmet, men trekker også veksler 
på en rekke timelærere som bistår inn i undervisning og veiledning. I tillegg har programmet 
mange valgmuligheter på frie emner som studentene kan ta, noe som sørger for en viss 
avlastning. Ressursene som er tilknyttet programmet synes imidlertid å være begrenset, og 
programmet synes å ha en utfordring når det gjelder å finne veiledningskapasitet innenfor 
eget institutt selv om komiteen erkjenner at et tverrfaglig program absolutt bør kunne 
innhente veiledningskapasitet utenfra.  
 
Vårt inntrykk er imidlertid at fagmiljøet rundt studiet synes noe fragmentert, og det mangler 
arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling på tvers av emner/undervisning/veiledning. 
Fordi programmet har en rekke timelærere og eksterne krefter tilknyttet, mangler man 
prosesser hvor faglige diskusjoner om programmets innhold og gjennomføring kan drøftes 
systematisk. Dette vil kunne bidra til at studentene møter forelesere som representerer 
klassisk organisasjonsteori så vel som nyere perspektiver, og at eksemplene fra arbeidslivet 
representerer en rekke ulike kontekster og problemstillinger.  
 
Mange OLA emner er valgfrie, og åpner for at studentene tar og har tilgang til relevante 
emner innen og utenfor UiO. I dag samarbeider OLA med andre læresteder i Oslo-området, 
og OLA studentene har tilgang til emner bl.a. på OsloMet, NMBU og IFI, UiO. OLA studentene 
har også hatt tilgang til emner på HF og UV fakultetet. Komiteen er kjent med at 
mulighetene for OLA studentene til å ta slike emner er snevret inn de senere årene. Dette er 
uheldig – både for OLA programmet, men også for de ambisjoner UiO har for å fremme 
tverrfaglighet i undervisningssammenheng. Ikke minst vil en innsnevring av valgfrie emner 
kunne gå utover de tverrfaglige ambisjoner som OLA programmet har – noe som må sies å 
være kritisk for programmet på sikt.    
 
2.5 Drop-out, fullføring, resultater 
Sammenlignet med en rekke andre programmer på SV-fakultetet gjør OLA programmet det 
bra på drop-out og gjennomføring. Selv om programmet har en utfordring med å fylle opp 
studieplassene i starten av studieløpet, er drop-out underveis relativt lite. Strykprosenten på 
emnene er også relativt lav, og studentene oppnår gode karakterer. At programmet 
opererer med en rekke innleveringsfrister og har fokus på å gjøre sluttevalueringsfasen 
fleksibel synes å være et godt grep som sikrer at flere fullfører på normert tid. Det faktum at 
mange av studentene jobber relativt mye ved siden av studiene synes ikke å påvirke 
fullføringsrate, noe som tilsier at programmet klarer å mobilisere studentene til å holde 
fokus på programmet – selv i en hverdag preget av andre aktiviteter.  
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Studentevalueringene av OLA programmet (inkludert Studiebarometeret) viser at 
studentene er rimelig fornøyd med programmet. Programmet scorer ikke blant de med 
høyest studenttilfredshet, og dette kan være en utfordring for programmet hvis studentene 
med høye forventninger ikke føler at disse blir ivaretatt underveis. Samtidig viste den siste 
alumniundersøkelsen at mange tidligere studenter forbinder OLA med stor grad av 
tverrfaglighet, og et inkluderende og hyggelig studiemiljø. Som følge av at flere av 
studentene også kommer fra private høyskoler hvor utdanningsprosessene har tydelige 
forskjeller, vil OLA programmet være tjent med en tilrettelegging av gode rolle- og 
forventningsavklaringer ved studiestart. 
 
2.6 Relevans  
OLA studentene får seg i all hovedsak relevante jobber etter endt utdanning, og den siste 
alumniundersøkelsen (dog kun 30 studenter som svarte) viser at studentene jobber i både 
privat og offentlig sektor med en rekke arbeidsoppgaver som synes relevante sett i forhold 
til profilen på OLA. Mange av studentene som har fullført programmet vil anbefale det til 
andre studenter – noe som må sies å være en viktig dimensjon å score godt på for ethvert 
studieprogram. Det bør imidlertid nevnes at det er flere relevante problemstillinger fra 
arbeidslivet som i mindre grad tematiseres i OLA programmet. Dette inkluderer blant annet 
innovasjon, strategi, og digitalisering/teknologi.  
 
3. Oppsummering og forslag til tiltak 

I en evaluering vil ofte de problematiske sidene ved studietilbudene ha størst 
oppmerksomhet, og komiteen vil i denne sammenheng understreke at OLA har mange 
meget sterke sider. Profilen på programmet fremstår som veldig fremtidsrettet og 
arbeidslivsrelevant. Programmet er kjent utad og kan sies å ha etablert seg som en god 
«merkevare» for ISS, det er mange søkere til programmet, og muligheten for å selektere 
studenter med gode forkunnskaper og motivasjon synes svært gode. Kandidatene synes 
attraktive på arbeidsmarkedet. Svært mange av resultatene til programmet er i tråd med 
læringsmålene som er skissert. Programmets livsberettigelse synes derfor å være hevet over 
tvil, samtidig mener komiteen programmet har potensial for kvalitetsforbedring på flere 
områder.  

Programmet synes å ha vært gjennom en noe turbulent periode hvor etablerte fagkrefter er 
skiftet ut og nye krefter er kommet inn, med en del endringer i opplegg og innhold som en 
naturlig konsekvens. Mange av de nye initiativene som er basert på et ønske om forbedring, 
men i helhet synes programmet som sådan fremdeles å lide under at emner og tiltak er noe 
fragmenterte, individualiserte med hensyn til gjennomføring og ansvar, og derfor også  
ujevnt implementert. Helheten til programmet og integreringen av emnene kan forbedres, 
men der komiteen også ser at dette kan gjøres på ulike måter.  
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Under presenteres derfor ulike tiltak som komiteen mener bør vurderes for ytterligere å 
styrke OLA programmet: 

 Antall studenter på programmet: En utfordring OLA programmet har – som 
programmet har oppmerksomhet på – og som krever fortsatt oppfølging er å få fylt 
opp studieplassene i programmet. Gitt det store antallet søkere til programmet 
burde dette kunne la seg løse. Et mulig tiltak er å innføre nye regler knyttet til 
oppmøte, der mangel på oppmøte første dag automatisk fører til at studentene 
mister sin plass – som dermed igjen kan gis videre til andre. Et alternativt grep her er 
at man i ukene før studiestart tar kontakt med studenter som man har på 
«venteliste» og informerer dem om de store mulighetene man likevel har til å få 
plass og at man lager ordninger for en smidig «innplassering» av disse i løpet av 
første ordinære studieuke.  

 Læringsmål, metode og kobling mellom emnene: Komiteen er kjent med at OLA 
programmet har tatt en rekke grep som er ment å sikre mer helhet og sammenheng 
mellom emner og bedre progresjon i studiet. I 2017 ble det gjort en revidering av 
læringsmålene, men antallet læringsmål for programmet bør vurderes redusert, og til 
å se nærmere på koblingen mellom læringsmålene mellom programmet og de ulike 
emnene. Dette vil være positivt for både faglige og studentene. Ved revisjon av 
emnebeskrivelsene kan det også gjøres noe mer arbeid med å forenkle språket for at 
studentene skal forstå innholdet bedre. 
Komiteen ser veldig positivt på at OLA programmet krever et metodeemne som 
valgfritt emne. Dette kan bidra til at studentene får mer tilpasset 
metodeundervisning – og som kan kobles til både prosjektforum og masteroppgave. 
Komiteen er også kjent med at OLA programmet er bedt om å effektivisere 
undervisningen, og hvis programmet ønsker å ta grep i forbindelse med dette, tenker 
komiteen at en mulig integrering av metodisk tenkning i OLA 4000 er en løsning – og 
at OLA 4000 blir et større emne kan være et mulig grep. I OLA 4000 gjennomgås ulike 
organisasjonsteorier og en metodevinkling her kunne være å legge mer vekt på 
organisasjonsteorien som redskapsfag, der kunnskapen om styrker og svakheter til 
ulike teorier sterkere kan kobles til den anvendte bruken av disse teoriene i praksis. 
Dette kan også gjøre at studentene kan få et mer kritisk blikk på hvordan ulike teorier 
kan anvendes i praksis. 

 Hensikten med OLA 4060: OLA 4060 synes ikke helt å ha funnet sin plass i 
programmet. Emnet har ikke helt klart å koble seg til masteroppgaveprosessen, ei 
heller som bindeledd og påbygning til OLA 4000. Her kan flere alternativer tenkes: En 
mulig endring er å utvide masteroppgaven til 45 studiepoeng, men hvor deler av 
disse poengene tas som obligatorisk deltakelse i et kurs/seminar der studentene må 
skrive et essay som kan inngå som en del av oppgaven. Fordi det skriftlige arbeidet 
bedømmes som en del av oppgaven ville innleveringskravet gi bestått. Et annet 
alternativ er at studentene i OLA 4060 må skrive et mer utdypende essay omkring en 
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av de teoriene som man lærer om i OLA 4000, der igjen tanken er at dette essayet 
skal kunne brukes som en del av en senere masteroppgave. Et slikt essay kunne 
forberede studentene på den utfordring det kan være å skrive opp et teoretisk 
rammeverk og forhold seg kritisk til det teorigrunnlag man skal arbeide med. Det 
planlegges å gjøre om OLA4060 til et designseminar som legges til tredjesemester. 
Fra oppstarten i 2011 har det vært få studenter som har dratt på utveksling med 
unntak av i 2013, til tross for at studiet legger opp til at man skal kunne ta tredje 
semester i utlandet.  Et eventuelt designseminar i tredje semester vil kunne gjøre 
studentene bedre i stand til å skrive en masteroppgave på bekostning av 
internasjonalisering. Dersom OLA programmet ønsker å legge designseminaret til 
utvekslingssemesteret burde dette ikke stenge dører for de studentene som ønsker 
utveksling. Programledelsen må også gjøres oppmerksom på at å legge et emne til 
dette semesteret vil som signaleffekt kunne gi enda færre utvekslingsstudenter. 
Avveiningen om hvor mye man skal tilrettelegge for utveksling når såpass få 
studenter velger å dra, er naturligvis et diskusjonspunkt for OLA.  

 Bruken av valgfrie emner: OLA må avklare og sørge for mer forutsigbare rammer 
omkring de valgfrie emnene som programmet er avhengig av. Her bør OLA utforske 
mulighetene for å lage mer forpliktende avtaler med det programmet anser som 
kritiske miljøer å samarbeide med, og finne pragmatiske løsninger. Komiteen ser 
imidlertid at dette er en utfordring som også adresserer ledelsen ved UiO på 
fakultetene og sentralt, og det synes paradoksalt at man ved UiO gjerne fremsnakker 
tverrfaglighet som en strategisk mulighet, mens det i praksis synes å være svært 
vanskelig å etablere godt samarbeid innad i og på tvers av fakultetene.  

 Manglende arenaer for erfaringsdeling mellom de involverte i programmet: 
Programmet bruker i dag en kombinasjon av fast ansatte ved ISS og en del 
timelærere. Etablering av mer faste møteplasser for deling av informasjon om nyere 
diskusjoner innen organisasjonsfaget, arbeidslivet m.m. vil kunne være positivt for 
både faglige og studentene. 

 Pedagogisk tilnærming: Rent pedagogisk har OLA programmet initiert en rekke tiltak 
som har gode intensjoner. Komiteen er positive til mange av grepene som er tatt, 
men ser at mer helhetstenkning kan skape ytterligere kvalitetsgevinster. Et tiltak som 
programmet bør vurdere er i starten av studiet å introdusere studentene til de 
arbeidsformer som OLA vektlegger, at forventningene til studentene tydeliggjøres, og 
der studentene gis veiledning og opplæring i de arbeidsformer som de skal inn i. 
Gruppeprosesser og samarbeidslæring – som OLA prioriterer høyt – er avhengig av at 
studentene vet hvilke plikter og hvilket ansvar dette innebærer og trenger å øve seg 
på disse arbeidsformene før det «blir alvor». Et annet mulig grep – ikke minst siden 
mange studenter jobber ved siden av – er å skape et mer helhetlig digitalt 
læringsmiljø der diskusjoner, samarbeidslæring, tilbakemelding skjer digitalt. En 
utfordring vil være å designe et slikt læringsmiljø, samtidig som et slikt grep både kan 
ha økonomiske og pedagogiske gevinster.    
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 Prosjektforum: Det burde også brukes tid på avklaring og informasjonsformidling i 
oppstarten av prosjektforum. Hvilke krav som stilles til studentene, rolleavklaring, 
oppfølging og risikoanalyse av gruppene kan inngå i oppstartsfasen. Det bør også 
legges større vekt på hvordan gruppene kan legge til rette for, og utvikle en god 
gruppedynamikk med fokus på teamarbeid og prosjektteori.  

 Relevansen til OLA programmet: OLA-programmet markedsfører seg som et program 
som er tett på arbeidslivet og i den forbindelse burde det vurderes om programmet 
skulle hatt en referansegruppe/arbeidslivsforum. Et slikt forum, hvor ulike 
bedrifter/organisasjoner/aktører i arbeidslivet kan delta, vil programledelsen kunne 
spille mer på kunnskap om arbeidslivet, få nye innspill og et tettere samarbeid. 
Tettere tilknytning kan også resultere i flere interessante prosjekter for 
prosjektforum. Eventuelt kan det vurderes å utvide programrådet med flere 
medlemmer fra arbeidslivet. Programmet bør også vurdere om det i større grad bør 
tematiseres sentrale temaer fra arbeidslivet som innovasjon, strategi, digitalisering 
og teknologi. En konstruktivt kritisk tilnærming basert på god kunnskap om 
muligheter og utfordringer på disse områdene kan være nyttig når studentene skal ut 
i arbeidslivet. 


