
Informasjonsmøte 

om toppskolering og 

erfaringsbasert master

LO Stat og UiB

04.11.22

UNIVERSITETET I BERGEN



Toppskolering og erfaringsbasert mastergrad 
• Studietilbudet er utviklet for ansatte og tillitsvalgte i arbeidslivet. Og skal gi 

grunnleggende kompetanse innenfor det statsvitenskapelige studium av 

forvaltningspolitikk, reformer og omstilling. 

• Det skal også være en møteplass mellom arbeidslivet og universitetet. 

Studentene sine erfaringer fra eget arbeid i organisasjon og virksomhet blir 

kombinert med allmenn og teoretisk videreføring på sentrale problemområder.

• Kursene er samlingsbasert med forelesninger og veiledning av oppgaver, 

understøtta av digitale løsninger mellom samlingene.

• Toppskolering består av 5 selstedige kurs som går over et semester

• Disse kan bygges ut til en erfaringsbasert mastergrad

– Masteremne (650) går over tre semester med begrensa opptak 

UNIVERSITETET I BERGEN

SIDE 2



Toppskolering: 5 selvstendige kurs
• Aorg 607: Forvaltningspolitikk - Medverknad, styring og autonomi

– https://www.uib.no/emne/AORG607

• Aorg 602: Organisering, læring og endring (OLE)

– https://www.uib.no/emne/AORG602

• Aorg 660:Styring gjennom tillit og samordning (STS) (H23)

– https://www.uib.no/emne/AORG660?sem=2023v

• Aorg 661:Reformanalyse og reformarbeid (R&R)(V24)

– https://www.uib.no/emne/AORG661?sem=2023v

• Aorg 662:Organisasjonsanalyse og metode (ORM)(H24)

– https://www.uib.no/emne/AORG662?sem=2023v
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AORG 607 Forvaltningspolitikk

• Forvaltningspolitikk er en introduksjon til forvaltningens 

oppbygging, virkemåte og politikk, og organisasjonsteori for 

offentlig sektor. 

• Hvordan vi kan forstå og forklare styring, politikk og reformer ut fra 

instrumentelt og institusjonelt perspektiv. 

• Studiet retter fokus mot New Public Management (NPM), mål- og 

resultatstyring (MRS) og fristilling som har preget offentlig sektor 

de siste ti årene. Men også reformbevegelser som har kommet 

som en reaksjon på dette. 



AORG 602 OLE (Organisering, læring og endring)

• Kurset gir en bredere innføring til organisasjonsteori, og går videre 

inn i ulike perspektiver innen faget. 

• Hensikten er å vise hvordan organisasjonsteori kan være et 

redskap i analyser av hvordan organisasjoner, institusjoner og 

institusjonelle rammer etableres og utformes, vedlikeholdes, og 

endres. 

• Studiet skal styrke studentenes evne til å forholde seg kritisk til 

ulike teoretiske perspektiver, samt fremme selvstendig tenkning og 

kreativitet i behandlingen av konkrete organisasjonsproblemer. 



AORG 660 Styring gjennom tillit og samordning

• Kurset skal gi deltakeren kunnskap om initiativer til både 

samordningsreformer og tillitsreformer i Norge og Skandinavia.

• Kurset skal gi oversikt over grunnleggende begrep og ulike teoretiske 

tilnærminger til governance, men også Nyweberianse ideer. 

• Et overordnet tema er forholdet mellom styringskapasitet og 

styringslegitimitet, og fokuset rettes særlig mot spenningen mellom styring 

og faglig autonomi.

• Kurset er organisert i tre tema:

o Innføring i governance, tillit og samordning

o Tillit og samordning i Norge og Skandinavia

o Tillit og samordning i praksis



AORG 661 Reformanalyse og reformarbeid

• Kurset fokuserer på reformer i offentlig sektor og hvordan reformer kan 
analyseres og forstås. 

• Styringsutfordringer i offentlig sektor knyttet til blant annet tillit og samordning 
vil bli sett i en større, mer overordnet kontekst i lys av ulike 
forvaltningspolitiske reformalternativer. 

• Forståelse av hvordan reformer skapes, hvordan de virker og hvilke 
konsekvenser ulike organisasjonsløsninger har for politiske beslutninger og 
virkningen av politikk er grunnleggende for gode demokratiske prosesser i 
moderne velferdsstater.

• Kurset er organisert i tre tema:

– Tema 1: Reformteori (Det Normative): Samling om styringsparadigmer

– Tema 2: Reform-analyse (Det empiriske): Samling om empirisk analyse

– Tema 3: Reformarbeid (Det konstruktive): Samling om konstruktiv analyse
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AORG 662 Organisasjonsanalyse og metode

• Kurset skal gi deltakeren kunnskap om samfunnsvitenskapelige 
metoder av både kvalitativ og kvantitativ art, vitenskapsteoretiske 
og etiske problemstillinger, utforming av forskningsdesign og 
organisasjonsanalyser.

• Kurset består av både teorigjennomgang og metodegjennomgang, 
og hvordan teori og metode kobles i analysen av organisasjoner 
og reformer. 

• Deltakerne skal få innsikt i bruk av organisasjonsanalyser i teori og 
praksis, og forskjellige metoders styrker og svakheter.

• Kurset vil ha et særlig fokus på prinsipper og teknikker for hvordan 
egne eller andres innsamlede data kan tolkes og analyseres.



Arbeidsmåter og vurderingsformer

• Samlingsbasert understøtta av digitaleløsninger

• Vektlegging av studentaktive læringsformer

– Arbeid i ulike grupper og seminar

– Nettaktivitet mellom samlingene 

• Ulike typer av obligatoriske arbeidskrav og eksamener 

– Veksler mellom arbeid i gruppe og individuelt 

– Mest skriftlig, men og muntlige arbeidskrav 



Erfaringsbasert master

• Aorg 650:Masteroppgave (og design) (V25-V26)

– Går over tre semester. 

– Første semester forberedelse til selve oppgave

– Kombinasjon av fysiske og digitale samlingar

– Veiledning individuelt og i gruppe 

– Første oppstart Vår 2023



Oppbygging erfaringsbasert master

Emnekode Semester Emnenavn Antall 

studiepoeng

AORG 660 1 Styring gjennom tillit og samordning 15

AORG 661 2 Reformanalyse og reformarbeid 15

AORG 662 3 Organisasjonsanalyse og metode 15

Samlet frittstående kurs 45

AORG 650 Masteroppgave 

Del I 4 Design og metodevalg 15

Del II 5 +6 Masteroppgaven 30

Samlet Masteroppgave 45

Samlet full mastergrad 90
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DEL I: Forskningsdesign
(15 stp.)

DEL II: Masteroppgaven
(30 stp.)

4. semester                                                              5+6 semester

AORG 650 Masteroppgave 



Masteroppgåve
• Den erfaringsbaserte masteroppgaven i Organisering og reformer i offentlig sektor vil normalt være 

om lag 50-60 sider lang, og er normert til 30 studiepoeng.

• Mastergradsoppgaven er et selvstendig forskningsarbeid gjennomført i henhold til vitenskapelige 

prinsipper og metoder. Oppgaven skal oppfylle grunnleggende krav til et vitenskapelig arbeid både 

med hensyn til problemstilling, metodebruk, teori og analyseformer og innhold. Dette innebærer at 

oppgaven skal bygge på en konkret problemstilling, at studenten skal gjøre begrunnede og 

selvstendige metodevalg og identifisere egnet teori.

• Tema for oppgaven kan være både empiriske, teoretiske og normative spørsmål relatert til 

organisering og reformer i offentlig sektor og innebærer å bruke de teoretiske og metodiske 

kunnskapene som studentene har tilegnet seg gjennom de tidligere emnekursene (AORG 660, 

AORG 661 og AORG 662). Studenten velger et oppgavetema i samråd med veileder.

• Hovedvekten av arbeidet skal gjøres i 5. og 6. semester. Masteroppgaven gir studentene mulighet til 

å fordype seg i noen utfordringer og sentrale problemstillinger knyttet til organisering av offentlig 

sektor generelt, og reformer og planlagte endringer mer spesielt. 
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Opptakskrav
Det er to hovedkrav for nye studenter. For studenter på gammel ordning er det mulig å søke om 
tilpasning/en overgangsordning

• 1.Deltakerne må ha minst 3 års høyere utdanning tilsvarende bachelorgrad eller 
tilsvarende/annen relevant utdanning (tilsvarende kan f.eks. inkl. yrkesutdanning i henhold til § 3-5 
i lov om universiteter og høyskoler). Hvorav 30sp (AORG 607 og 602) må være fra LO Stat sin 
toppskolering. For disse 30 stp. er det faglige minstekravet karakteren C.

• 2. Bestått eksamen i AORG 660 Styring gjennom tillit og samordning, AORG 661 Reformanalyse 
og reformarbeid, og AORG 662 Organisasjonsanalyse og metode

• For studenter med gammel ordning, i betydningen AORG 613 (30 studiepoeng), kan søke om å 
få bruke dette kurset som erstatning for AORG 660 Styring gjennom tillit og samordning i det nye 
masterprogrammet.

• Deltakere fra LO Stat kan søke om opptak på masterprogrammet etter gjennomført eksamen i 
disse kursene. Opptaket er betinget av eksamensresultat, og må bekreftes før oppstart.
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Semesterlogikk

Haust 2020 Vår 
2021

Haust 
2021

Vår 
2022

Haust 2022 Vår 
2023

Haust 2023 Vår 2024 Haust 2024 Vår
2025

Haust 2025 Vår 2026

Aorg 607 
Forvaltningspol.

OU kurs

Aorg 
602
OLE
OU 
kurs

Aorg 660
STS

OU kurs/
obl 

master
kurs 1

Aorg 661
R&R

OU kurs/
obl 

master
kurs 2

Aorg 662
Metode
OU kurs/

obl masterkurs 3

Aorg 650
Design

Aorg 650
Masteroppgåve

Aorg 650
Masteroppgåve

Aorg 607 
Forvaltnings

politikk
OU kurs

Aorg 
602
OLE

OU kurs

Aorg 660
STS

OU kurs/
obl 

masterkurs 1

Aorg 661
R&R

OU kurs/
obl 

masterkurs 2

Aorg 607 
Forvaltningspol.

OU kurs

Aorg 602
OLE

OU kurs

Aorg 660
STS

OU kurs/
obl masterkurs 1

Aorg 661
R&R

OU kurs/
obl masterkurs 2

Aorg 662
Metode
OU kurs/

obl 
masterkurs 3

Aorg 
650

Design

Aorg 650
Master-
oppgåve

Aorg 650
Master-
oppgåve



Informasjon fra LO-Stat
• Finansiering

– OU midler på toppskoleringa 

• Kursene fyller kravene til å være «organisasjonsfaglige kurs» etter 
hovedavtalen i Staten. 

• Samlingene hjemler rett til tjenestefri med lønn etter hovedavtalene i staten 
og Spekter. 

• Deltakerne får dekket reise, opphold og alle utgifter til kursene. 

– Andre midler på masterprogrammet

• Samlinger hjemler ikke rett til tjenestefri med lønn etter hovedavtalene.

• Studentene får dekket reise og opphold til samlingene. 

• Semesteravgift, faglitteratur og andre eventuelle utgifter må dekkes av den 
enkelte.

– Utgifter til semesteravgift og faglitteratur kan søkes dekket fra LO Stats 
utdanningsstipend.

UNIVERSITETET I BERGEN



Informasjon fra LO-Stat

• Masterprogrammet gir annen status enn toppskoleringa

– Fra status som kursdeltaker til status som student

– Krever større egeninnsats i tid, økonomi og faglig innsats.

• Mer om samlinger 

– Samlinger og veiledning i masterprogrammet hjemler ikke rett til 

tjenestefri med lønn. Studentene må derfor benytte ferie, 

avspasering eller fritid. 

– Lese- og eksamensdager i forbindelse med masteroppgaven kan 

søkes for de som har avtaler om det.

UNIVERSITETET I BERGEN



Spørsmål? 
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Kontaktinformasjon

• Toppskoleringen

LO Stat: Merethe Engstrøm, merethe.engstrom@lostat.no – 41 20 96 77

UiB: Dag Runar Jacobsen, dag.jacobsen@uib.no – 55 58 85 09

• Masterprogrammet
LO Stat: Mona Fagerheim, mona.fagerheim@lostat.no – 47 27 21 78

UiB: Dag Runar Jacobsen, dag.jacobsen@uib.no – 55 58 85 09
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