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Spørsmål dere sendte inn 

Her kommer en oppsummering over alle spørsmålene vi fikk inn på Live Q&A. Håper det er 

til hjelp frem mot eksamen! 

 

Før eksamen 

Forberedelser til eksamen 

Q: Sånn erfaringsmessig, hvordan ville dere lagt opp studiehverdagen frem til eksamen 7. 

mai? Hvordan er det lurest å øve før eksamen? 

 

A: Det er forskjellig hvordan ulike individer forbereder seg og hvor langt man har kommet i 

arbeidet med faget. Vi anbefaler to ting! 

 

• Hvis du har lagt ned lite arbeid i faget så langt anbefaler vi å lese sammendragene i 

hvert kapittel og se videoene våre (8 timer og 47 minutter totalt) for å få oversikt 

• Hvis du har lagt ned mye arbeid i faget så langt anbefaler vi å løse tidligere 

eksamensoppgaver, samt se oppgavevideoene våre i kurset 

 

Q: Hva er deres topp 5 tips for å forberede seg til eksamen 

 

A: Vi har laget en liste for dere og håper dette kan hjelpe! 

 

1. Bli kjent med boken så du hvor i pensum du finner ulike temaer! 

2. Skriv korte sammendrag eller lag tankekart og bruk dette som hjelpemidler til å få 

oversikt over pensum 

3. Gjør gamle eksamensoppgaver eller løs eksempeloppgavene i oppgavevideoene våre 

4. Øv deg på å komme på gode eksempler 

5. Øv deg på å se ting fra forskjellige sider 

 

Hjelpemidler for læring 

Tankekart 

Q: Har dere noen tips til å bruke tankekart? 

 

A: Lag et tankekart med sammenhenger som du raskt kan se over når du har fått 

eksamensoppgaven, da kan du kanskje få en kickstart og slippe å bruke mye tid på å tenke på 

hvordan ting henger sammen! 

 

Sammenhenger i faget 

Hvordan se sammenhenger? 

Q: Kunne dere laget en oversikt over ulike teorier/temaer som knyttes opp mot hverandre? 

Hvordan kan man på best mulig måte forberede seg, og koble forskjellige emner sammen? 

Hvordan kan jeg knytte ulike teorier/temaer sammen? 

 

A: Det finnes dessverre ingen fasit på hva som henger sammen. Noen emner er kanskje lettere 

å se i sammenheng med andre, men dere må selv velge hva dere syntes er interessante 

sammenhenger. Vi har likevel gjort to ting for å hjelpe dere. 
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• Vi har laget et hjelpemiddel til hvordan man ser sammenhenger i faget som baserer 

seg på ulike spørsmål. Dere finner lenken til dette her 

• Vi har laget en liste over våre favorittemner som vi mener er enkle å benytte for å se 

sammenhenger. 

 

o Personlighet 

o Læring og organisasjonslæring 

o Motivasjon 

o Virtuelle team 

o Kommunikasjon 

o Konflikter 

o Formelle organisasjonsstrukturer 

o Organisasjonskultur 

o Endringer i organisasjoner 

o Transaksjonsledelse og transformasjonsledelse 

o E-ledelse 

 

Under eksamen 

Hvordan arbeide effektivt? 

 

Q: Hvordan arbeide mest mulig effektivt under eksamen? 

 

A: Start på de oppgavene du ser du har en idé for hvordan du kan løse og kom inn i en god 

flyt. Men pass på tiden, du har bare litt over 30 minutter på hver oppgave! 

 

Hvordan skrive en god eksamen? 

 

Q: Hva er ditt beste tips til eksamen? 

 

A: Bruk eksempler og kontraster. Eksempler viser at du kan anvende pensum og kontraster 

viser at du forstår at ting kan sees fra flere sider. 
 

 

Annet 

Kildehenvisning til kurset 

 
Q: Hvordan kan jeg referere til kurset på eksamen? 

 

A: Du kan henvise til kurset på samme måte som du henviser til nettsider fra organisasjoner. 

Men vi anbefaler å være veldig kritiske til å bruke kurset vårt som kilde. Alt vi har med i 

kurset er bygget på pensummaterialet i faget, så dere burde i all hovedsak forsøke å bruke 

pensum som kildehenvisning, og ikke kurset vårt. 

 

Struktur av oppgaven på eksamen 

 
Q: Kan dere lage en typisk A-besvarelse, hva må med? Hvordan bør vi sette opp innholdet 

vårt når vi besvarer spørsmål? 

https://www.enkeleksamen.no/notater-qa-i-psykologi-organisasjon-ledelse/
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A: Vi kan dessverre ikke lage en typisk A-besvarelse, da det er såpass stor variasjon i hvordan 

man kan løse oppgaver i dette faget. Men se den generelle videoen om oppgaveløsning i 

kurset vårt, der kommer vi med tips til hvordan du lager en god besvarelse! 
 

Kurset vårt og pensum 

 

Q: Er det slik at alt dere snakker om i kurset er tatt fra pensumbøkene? 

 

A: Ja, kurset vårt er laget basert på pensumbøkene i faget. 
 

Oversikt over pensum og videoer 

 

Q: Har dere en oversikt over hvor jeg kan finne videoer til et spesifikt pensum? 

 

A: Ja, sjekk stikkordsregisteret vårt som du finner link til her! 
 

Ledelse i krisesituasjonen vi er i nå 

 

Q: I denne tiden, hvem har utmerket seg som en god og tydelig leder? 

 

A: Dette er et spennende spørsmål som kobler det man har lært i faget med det som skjer 

rundt i verden nå! Ingrid foreslår å se på Bill Gates som en transformasjonsleder. Julius 

nevner at i forhold til pensum bruker vi ikke begrepene “god ledelse” eller “tydelig ledelse”, 

men vi bruker gjerne effektiv ledelse eller situasjonstilpasset ledelse. Så det avhenger av hva 

man setter som kriterier for effektiv ledelse i ulike situasjoner. Tenk kontekst! En effektiv 

leder i denne krisen kan være en leder som utøver endringsledelse og tar valg som lar en 

bedrift komme godt ut av krisen (her kan Martin - vår leder i EnkelEksamen - være et 

eksempel). En effektiv leder kan også være en politiker som tar beslutninger uten å være 

overkonfident og som kommuniserer et budskap på en god måte. 

https://www.enkeleksamen.no/notater-qa-i-psykologi-organisasjon-ledelse/

