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1. Bakgrunnsinformasjon 
a. Denne rapporten gjelder studieprogrammet OLA, som står for Master i 

Organisasjon, Ledelse og Arbeid. 
b. Tilsynssensors funksjonsperiode startet januar 2013 og gjelder for 4 år.  

Denne rapporten er tilsynsrapport for 2013 og mandatet har vært å se 
særlig på helheten i programmet. 
 

2. Utforming av arbeidet 
a. Tilsynssensor har hatt følgende materiale tilgjengelig 

i. Brev fra opprettelsen av masterprogrammet 
ii. Programbeskrivelse 

iii. Protokoller fra programrådsmøter 
iv. Programevaluering på nett 2013. Rådata. 
v. Karakterstatistikk OLA4000 og OLA4020 for høst 2012 

vi. Eksamensoppgave OLA4000 og OLA 4020 høst 2012  
vii. Emnebeskrivelse, pensum og eksamensoppgaver høst 2012 og 

høst 2013 for OLA4000 og OLA4020 
viii. Emnebeskrivelse og pensum for OLA4050 

ix. Emnebeskrivelse av OLA 4090 Masteroppgaven 
x. Samtale med faglærere/programansvarlige Haldor Byrkjeflot og 

Tian Sørhaug, 19.september 2013 
xi. Samtale med studenter, 19. september 2013 

 
3. Oppdraget 

Oppdragsgiver gjennomførte en grundig internevaluering for 2012. Denne 
rapporten er som nevnt for 2013 og baserer seg ikke på den interne 
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evalueringen. Tilsynsoppdraget er videre spesifisert til hovedsakelig å gjelde en 
vurdering av helheten i programmet og en vurdering av hvordan delene henger 
sammen med mål for studiet. Det vil derfor hovedsakelig bli lagt vekt på mål med 
studiet og programmets oppbygging/sammensetning.  
 

4. Studieprogrammets målsettinger 
Det er flere ambisiøse mål for studiet. I det følgende knyttes det noen 
kommentarer til noen av masterprogrammets mål.  
 
Tverrfaglighet.  Programmets tverrfaglighet er sterkt vektlagt. Tverrfagligheten 
begrunnes i at studiet baseres på et bredt spekter av samfunnsfag, og har tydelige 
innslag fra humaniora, juss og pedagogikk. I praksis kan det se ut til at det 
hovedsakelig er prosjektforum (OLA4050) og valgfrie emner som står for 
tverrfagligheten, slev om de obligatoriske emnene vitner om flerfaglighet. 
Studenten skal, tillegg til de obligatoriske emnene, velge emner tilsvarende 40 
studiepoeng. Det er mulig å velge emner utenom den foreslåtte listen, men dette 
må godkjennes av programleder. Sammensetningen av de valgte emnene må fylle 
følgende krav: emner fra minst to fakulteter og minst ett emne fra Det 
humanistiske fakultet. Studentene kommenterer at det er få reelle valg, selv om 
listen over muligheter ser lang ut. De mest spennende fagene, i følge studentene, 
går vår og ikke høst da OLA studentene har valgfrie emner. De fleste ender opp 
med Arbeidsrett fra Juridisk fakultet og det oppleves som arbeidskrevende da 
studentene mangler gode forkunnskaper. Dagens krav til tverrfaglighet bør 
diskuteres opp mot fordelen med å ha flere obligatoriske fag som ivaretar og 
tydeliggjør OLAs intensjoner. Det kan være flere fordeler med flere emner rettet 
inn mot å ivareta organisasjons-, ledelses og arbeidsrettede problemstillinger og 
slik tydeliggjøre de tre emnene som OLA er bygd på.  
 
Refleksjon. Det legges vekt på at OLA skal være et refleksjonsorientert studium 
snarere enn redskapsorientert. Det innebærer at programmet skal gi studentene 
en selvstendig og helhetlig analytisk holdning til et stort repertoar av 
organisasjonsoppskrifter og utvikle ferdigheter og kunnskap som setter dem i 
stand til å fortolke komplekse sosiale prosesser og velge gode løsninger.  De 
obligatoriske emnene i OLA (OLA4000, OLA4020 og OLA4050) fanger opp 
studiets målsetting om refleksjon gjennom utstrakt bruk av seminarer og 
gruppearbeid. Det kan likevel bemerkes at pensum i liten grad tar opp de 
organisasjonsoppskrifter som det skal reflekteres over. Det er i tillegg en utstrakt 
bruk av innføringsbøker, som i liten grad evner å ta inn kompleksitet og 
dilemmaer.   

Stort faglig spekter. I læringsutbytteplanen er det beskrevet at programmet tar for seg 

ulike aspekter knyttet til temaene organisasjon, ledelse og arbeid både på makro og 

mikronivå. Det er forventet at studentene skal ha grunnleggende kunnskap om 

organisasjoner og organisering samt inngående kjennskap til mangfoldet innenfor 

organisasjons- og ledelsesfeltet. OLA skal altså dekke både organisasjon, ledelse og 

arbeid. Dette ivaretas i størst grad av emnet OLA4000. Det er likevel en betydelig 

større vektlegging av O-en enn L og A. Ledelse og arbeid er noe ufullstendig, eller 

utydelig, dekket gjennom pensum. Det kan tenkes at en omstrukturering av 
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pensumoversikten i forhold til de tre fagområdene hadde gjort dette tydeligere både 

for studenter og tilsynssensor.   

Praksisorientering. Det er et ønske om at studiet skal bidra til en forståelse og respekt 

for praksis. Det er særlig gjennom Prosjektforum praksistilnærmingen er tydeligst. 

Her får studentene «veiledere» hos oppdragsgiver. Oppdragsgivere er fra hele 

arbeidslivet, alt fra store konserner og departementer til frivillige organisasjoner. 

Prosjektforum er det store trekkplasteret for studentene. Det oppleves også som 

interessant og nyttig. Her står praktiske organisatoriske problemstillinger i sentrum for 

arbeidet. Det oppleves dog som en utfordring at koblingen mellom praksis og teori 

ikke er like tydelig i de andre emnene. Avslutningsvis skal også studentene skrive en 

teoretisk masteroppgave. Sørhaug betegner dette for tospråklighet, noe som innebærer 

at studentene skal lære seg å beherske både teori og praksis. Denne tospråkligheten 

kunne med fordel vært løftet opp i en forventningsavklaring med studentene tidlig i 

studiet og/eller i programbeskrivelsen. For å tydeliggjøre og understøtte studiets 

tospråklighet, kan det også være hensiktsmessig med en forberedelse til 

masterskriving gjennom et forberedende skriveseminar 3. semester. 

5. Programmets oppbygging og emner 
Masterprogrammet i organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) er et fulltidsstudium 
over 2 år på 120 studiepoeng. For å fullføre masterprogrammet må studenten 
avlegge eksamen i følgende emner: 

 OLA4000 - Teori: Mellom Ford og Linux eller fra On Time til Online (10 sp) 
 OLA4020 - Metode, verdier og dømmekraft (10 sp) 
 OLA4050 - Prosjektforum - Lederskap og organisering (30 sp) 
 Emner fra liste (40 sp) 
 OLA4090 - Masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid (30 sp) 

Emnene fra liste er følgende: 

1. semester 
IDE4060 - Politisk tenknings historie 
JUS5511 - Arbeidsrett - den individuelle del 
RETKOM4101 - Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig 
kommunikasjon 
SOS4011 - Teorifordypning i sosiologi 
 
3. semester 
FIL4630 - Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell 
KUN4000 - Estetikkens historie 
HIS4359 - Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito 
Mussolini til Osama bin Laden. 
KULH4140 - Identitet: individ - region - nasjon 
RETKOM4102 - Retorisk temastudium (høst 2013: Politisk retorikk) 
STV4402B - Organisasjonsdesign og forvaltningsreformer 
FIL4300 - Etikk 
RETKOM4105 - Muntlig kommunikasjon i medier og arbeidsliv 
SGO4604 - Work and workers of the global Work-Place 
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Ut fra masterprogrammet målsettinger, kan det vurderes om valgmuligheten 
kan smalnes noe til fordel for å få en større teoretisk forankring av de tre 
bærende emnene organisasjon, ledelse og arbeid. Videre kunne man tenke seg 
en mer «styrt» valgfrihet, der kurs som for eksempel SOS4011, FIL4300, 
SGO4604 og RETKOM4102 anbefales i sterkere grad.  
 
OLA4000.  Teori: Mellom Ford og Linux eller fra On Time til Online. Emnet skal 
dekke et stort og mangfoldig fagområde. Dette er det bærende emnet og skal gi 
en innføring i både organisasjon, ledelse og arbeidslivsforskning. Ut fra 
målsettingene med emnet, ser det ut til at det er organisasjonsteori som gis 
størst vekt med mål om å gi kunnskap om de viktigste teorier om 
organisasjoner og organisering. Tilsvarende ambisjon kunne også med fordel 
vært artikulert om ledelsesteorier og arbeidslivsforskning, slik at vektingen av 
de tre tema er tilnærmet lik. Det er flere og delvis overlappende 
introduksjonsbøker på pensum. En relevant vurdering kan være hvorvidt en del 
introduksjonsbøker kan erstattes med mer inngående og forskningsforankret 
litteratur på de tre tema. (En eller flere Handbook kan også bidra til å skape 
oversikt). Det kan også vurderes hvorvidt pensumoversikten i større grad skal 
struktureres tydeligere i henhold til de samme tre tema, der dette er mulig. 
 
OLA4020. Metode, verdier og dømmekraft. Emnet tematiserer metodologiske 
spørsmål. Emnet skal gi ferdigheter til å tilpasse metode til teori og 
problemstilling og skal bare i begrenset grad gå inn på ulike metodiske 
teknikker og valg. Emnet er relevant for masterprogrammet og særlig for 
arbeidet med masteroppgave, men man kunne med fordel ha benyttet 
metodologi i stedet for metode i emnets tittel og beskrivelse. 
 
OLA4050. Prosjektforum – Lederskap og organisering. Utvilsomt 
masterprogrammets mest populære emne og fungerer i henhold til 
intensjonene om praksis og læringsmålene. Det fremgår imidlertid ikke hvorfor 
det er en del overlapp i pensum mellom OLA4000 og dette emnet. Dersom dette 
er et bevisst valg, bør det fremgå tydelig i emnebeskrivelsen. Et annet innspill er 
hvorvidt det bør vurderes å legge prosjektforum i 4. semester (valgfag og evt. 
utveksling i 3. semester) for å bedre dra nytte av prosjektforum som opptakt til 
masterskrivingen. I det minste ville det blitt enklere å legge opp til 
skriveseminarer før oppstart med masteroppgave.  
 
Helhetlig. De tre emnene OLA4000, OLA4020 og OLA4050 ser ut til å bygge 
logisk på hverandre og det fremstår som naturlig at OLA4050 bygger på de to 
førstnevnte. Gjennom utvidelsen av OLA4050 fra 20 til 30 studiepoeng får man 
tydeliggjort masterprogrammet praktiske forankring. Som tidligere nevnt kan 
antall valgfrie emner vurderes opp mot muligheten til flere obligatoriske emner 
eller en mer styrt valgfrihet. Dette for å styrke de tre emnene OLA står for og for 
å understreke helheten i programmet.  
 

6. Undervisnings- og evalueringsformer 
Denne rapporten ser på masterprogrammet på et overordnet nivå og ser i mindre 
grad på undervisnings- og evalueringsformer på det enkelte emne. Det kan 
likevel bemerkes at studentene rapporterer tilfredshet med dagens deling 
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mellom undervisning og seminarer i de obligatoriske emnene. Prosjektforum er 
lagt opp med en blanding av forelesninger, seminarer, samlinger, ekskursjoner, 
presentasjoner og øvelser. Det bemerkes av studentene at det med fordel kunne 
vært enda mer tid til prosjektgrupper i stedet for forelesninger i dette emnet. 
Skoleeksamen i OLA4000 og OLA 4020 kunne vært vurdert opp mot fordelene 
med hjemmeeksamen.  
 

7. Generelle kommentarer 
Studentene fremhever det gode klassemiljøet som skapes i OLA. Dette sammen 
med lett tilgang til de sentrale fagpersonene og administrator, fremheves som 
særdeles viktig. Liten klasse oppleves som eksklusivt og som et kvalitetstegn. De 
involverte fagpersonene fremheves som særdeles gode både i fag og i evnen til å 
skape trivsel og trygghet.  
 
Det er fra studentene et ønske om mer og tidligere veiledning på 
masteroppgaven. Dette kan løses gjennom en tydeligere forventningsavklaring 
tidlig i studiet. I tillegg bør det vurderes skriveseminarer som er innrettet på 
masterskriving og som kan bidra til at flere leverer på normert tid.  
 

8. Avsluttende kommentar 
OLA fremstår som et solid og helhetlig masterprogram med dyktige og engasjerte 
studenter og faglærere. I denne rapporten er noen av programmets målsettinger 
og studiets oppbygging diskutert.   
 

 
 


