
Periodiske emneevaluering ARB 1402 Økonomiforståelse, 

forretningsmodeller og bransjekunnskap, våren 2015 
Emnet ble opprettet med tanke på å inngå i den arbeidslivsrelevante emnetråden ARBXXXX. Før 

emnebeskrivelsen ble fastlagt hadde emneansvarlig møter med undervisningsansvarlig på 

«søsteremnet» ARB1401 for å sikre kontinuitet mellom emnene og unngå overlapp.  

Undervisere 

Terje Colbjørnsen, gjennomføringsstipendiat, hadde emneansvar og gjennomførte brorparten av 

undervisningen (forelesninger og seminarer). Marius Øfsti, universitetslektor, deltok i det meste av 

undervisningen og hadde eneansvar for ett seminar, samt koordinerte en gjesteforelesning. 

Studentgruppa 

Det ble tatt opp 32 studenter, hvor av ni i praksis ikke deltok. Studentene hadde alt overveiende 

Humsam-bakgrunn. Av de 23 aktive studentene var mange relativt ferske universitetsstudenter, men 

en liten andel hadde fullført eller var i ferd med å fullføre bachelorgrad. Det var en god 

studentgruppe å undervise, ganske aktive og med en bred nok sammensetning til at vi fikk aktivisert 

ulike kompetanser, noe som var et mål med undervisningsformen (se under).  

Undervisningen 

Det ble avholdt syv forelesninger og syv seminarer. Undervisningen foregikk på norsk, med ett 

unntak (se under).  

Forelesninger 

Forelesningene var i hovedsak standard 2x45 minutters introduksjoner til ulike deler av pensum. 

Colbjørnsen holdt fire forelesninger alene, samt 45 minutters introduksjonsforelesninger til 

gjesteforeleserne Hovde (fra Store Norske Leksikon) og Vestbø (fra Norsk kulturråd). Professor II Lucy 

Küng holdt 2x45 minutters gjesteforelesning på engelsk.  

Forelesningsplan 

Dato Foreleser Tema 

ma. 16. 

feb. 

T. Colbjørnsen Introduksjon til emnet: Økonomi, forretningsmodeller og 

strategi i kultur- og mediebransjer 

ma. 23. 

feb. 

T. Colbjørnsen Kunst, kultur og kapital 

ma. 2. mar. T. Colbjørnsen Kommunikasjonsrådgiving, PR og interessekamp 

Nye og gamle mellomledd i kreative bransjer 

ma. 9. mar. T. Colbjørnsen 

Kjell Olav Hovde 

Innovasjon og nye forretningsmodeller i "den digitale 

økonomien" 

Snl.no: Økonomiske og teknologiske vilkår for et nettleksikon 



ma. 16. 

mar. 

Lucy Küng Using strategic management concepts to decode and guide 

media and cultural organisations 

ma. 23. 

mar. 

Arne Vestbø Støtteordninger, bransjekunnskap og institusjonelle rammer 

Kulturrådet: Hva er Kulturrådet? 

ma. 13. 

apr. 

T. Colbjørnsen Etikk, arbeidskraft, normer og regler 

 

Seminarer 

Emnebeskrivelsen forutsatte 75 % obligatorisk oppmøte på seminarer. Det ble ført fremmøteliste 

hver gang. Fremmøte varierte mellom 15 og 20 studenter.  

Seminarplan 

Dato Foreleser Tema/Aktivitet 

ti. 17. feb. T. Colbjørnsen 

(M. Øfsti) 

Introduksjon til casemetoden med eksempler. 

Case 1 Litteraturhuset Oslo deles ut og diskuteres i plenum  

Case 2 Statoil-stipendet deles ut 

ti. 24. feb. T. Colbjørnsen 

(M. Øfsti) 

Kulturbransjer.  

Aktivitet: Individuell tilbakemelding og felles diskusjon til case 

2.  

Case 3 og 4: Fjeldbraaten & Waage/krisekommunikasjon deles 

ut. (Halvparten får 3 og halvparten 4) 

ti. 3. mar. T. Colbjørnsen 

(M. Øfsti) 

Kommunikasjon, PR 

Cultural Intermediaries 

Aktivitet: Korte (maks 5 min) muntlige presentasjoner av case 

3/4  

Case 5: Wimp/Tidal deles ut 

ti. 10. mar. T. Colbjørnsen 

(M. Øfsti) 

Innovasjon, Digital økonomi 

Aktivitet: Notat (2-4 sider) til case 5 diskuteres  

Case 6: Sporten.com deles ut 



ti. 17. mar. M. Øfsti Mediestrategi og entreprenørskap  

Aktivitet: Notat på 2-3 sider til case 6 diskuteres 

Case 7: Pitch og endringsvisjon deles ut 

ti. 24. mar. T. Colbjørnsen 

(M. Øfsti) 

Støtteordninger og institusjonelle rammer  

Aktivitet: Muntlige presentasjoner på 2-4 min av case 7  

Case 8: Nøkkeltall og budsjett deles ut 

ti. 14. apr. T. Colbjørnsen 

(M. Øfsti) 

Etikk, arbeidskraft  

Aktivitet: Nøkkeltall inngår i en budsjetterings- og 

regnskapsøvelse. 

Eksamen 

Eksamensformen var en tre dagers hjemmeeksamen over oppgitt emne. Godkjent obligatorisk 

aktivitet var nødvendig for å gå opp til eksamen.  

Eksamensoppgave ble utformet som en mer omfattende utgave av caseoppgavene som studentene 

var kjent med fra seminarene. De ble også gjort kjent på forhånd med at eksamenscaset ville ha en 

tilsvarende form. Eksamenscaset ga tre oppgaver og tok utgangspunkt i en omfangsrik 

rapport/prosjektbeskrivelse som studentene da måtte sette seg inn i og relatere til pensum innenfor 

rammene av en normal hjemmeksamensbesvarelse (10 s.). Colbjørnsen og Øfsti utformet 

eksamensoppgaven i fellesskap.  

Det ble også gitt en utsatt hjemmeeksamen over noenlunde tilsvarende form.   

22 studenter gjennomført ordinær eksamen. Én student fikk utsatt eksamen. Ergo gjennomførte 

samtlige aktive studenter eksamen. Karakterene fordelte seg fra A (2) til F (1), med syv B’er, ni C’er 

og tre D’er i det øvrige. 

Pensum 

Pensum bestod av fem bøker, én rapport og to artikler. Total mengde ca. 1200 sider. Pensum var 

tenkt å dekke områdene medieøkonomi (én bok), kulturøkonomi (to bøker, to artikler), strategi (én 

bok), forretningsmodeller (én bok) og kommunikasjonsbransjen (én rapport).  

Konklusjon: Hva fungerte bra og mindre bra?  

I hovedsak har jeg vurdert gjennomføringen av emnet som vellykket. Det ble gjennomført 

midtveisevaluering og studentene uttrykte generell tilfredshet. Noen kritiske kommentarer om 

manglende (eksplisitt) anknytning til pensum ble forsøkt tatt til følge. Særlig må casemetodikken sies 

å ha fungert svært godt, denne fungerte også godt som forberedelse til eksamen. Pensum har trolig 

vært for omfattende. Det kan vurderes kuttet ned noe, og det bør utarbeides en pensumguide som 

hjelper studentene til å orientere seg i et stort og ganske sprikende felt.  



Standard forelesninger er mindre egnet for denne typen emne. Noen introduksjoner kan og bør 

beholdes, men mer av aktiviteten bør være oppgavebasert og rettet mot at studentene selv 

anvender pensum. Noe av caseaktiviteten bar preg av lite forankring i pensum. Her bør studentene 

styres mer slik at de får trening i aktiv pensumbruk. Gjesteforelesningene ble godt mottatt og bør 

beholdes i en eller annen form, slik at praksissiden kommer til uttrykk. 

Eksamensbesvarelsene holdt stort sett meget bra nivå, noe også ekstern sensor Jens Barland sa seg 

enig i. Gjennomføringsgraden er jeg meget fornøyd med, i og med at samtlige aktive studenter 

gjennomførte. Bruken av obligatorisk oppmøte på seminarene var også vellykket og må sies å ha 

sørget for stabilt oppmøte, jevnt over god respons på caseoppgaver og eksamensfremmøte. 


