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Arb1402 emne-evaluering vår 2016 

 

Fungerte pensum? 

Ja og nei. Pensum fungerte og dekket emnet godt. Samtidig er mange av bøkene litt for gamle. Pensum bør 

derfor vurderes på nytt fra grunnen av. 

 

Fungerte emnebeskrivelsen? 

I all hovedsak var emnebeskrivelsen god. Det ble i praksis lagt mindre vekt på budsjett og regnskap enn det 

emnebeskrivelsen la opp til. Det vil nok være bedre å prioritere dette høyere i undervisningen enn å endre 

emnebeskrivelsen. 

 

Fungerte undervisningen – hvordan var den lagt opp? 

Ja. De aller fleste forelesningsøktene besto av en 45 minutter forelesning av emneansvarlig og en 45 

minutter forelesning med en gjesteforeleser. Gjesteforeleserene fungerte stort sett godt og de fleste av dem 

svært godt. 

Seminarene ble brukt til å jobbe med case. Dette fungerte også godt. 

 

Fungerte eksamen, hva slags eksamensform har emnet og bør man vurdere å endre på denne? 

Eksamen fungerte godt. Planen om å ha en eksamen som var veldig tett på casene vi løste i seminarene ble 

imidlertid endret til fordel for en variant med større valgfrihet for studentene. Dette som en følge av at et 

flertall av studentene hadde bakgrunn eller klar preferanse innenfor et av bransjene faget tok for seg og at 

det dermed føltes som å gjøre faget mer relevant om de kunne bruke denne på eksamen. I lys av dette bør en 

vurdere om semesteroppgave er en mer hensiktsmessig eksamensform for faget.  

 

Var det godt samsvar mellom læringsmålene og undervisningen, og mellom læringsmålene og 

eksamen? 

Ja. Unntaket er som nevnt over at budsjett og regnskap fikk mindre plass en først ønsket. 

 

Hvordan har du jobbet med å informere studentene? Kunne noe vært annerledes? 
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Siden det var obligatorisk oppmøte på seminarene ble det meste av informasjon formidlet der, og det 

fungerte godt. Imidlertid var det noen forventinger knyttet til case-oppgavene og bruken av pensum som 

kunne vært bedre avklart. 

Hvilke tilbakemeldinger hadde studentene i midtveisevalueringen? Hvilke vurderinger gjorde du 

deg om deres tilbakemeldinger? 

Midtveisevalueringene var i all hovedsak positive, og særlig engasjement for faget fra emneansvarlig og 

gode gjesteforelesere ble trukket fram. Det var likevel mange som etterlyste «svar» på case-oppgavene og 

sammenhengen mellom pensum og forelesninger. Begge deler ble diskutert i etterkant av 

midtveisevalueringene. Jeg opplevde at det bidro til klarhet, men at mitt ønske om å prioritere aktuelle saker 

på bekostning av case med klare svar og veldig tett bruk av pensum i forelesningene burde vært tydeligere 

kommunisert ved oppstarten av kurset. 

 

Er det noe som kan forbedres til neste år? 

Pensum bør vurderes på nytt. Case-baserte oppgaver i seminarene har vært vellykket, men det er også noen 

grep som kunne vært gjort her. Blant annet knyttet til å tydeligere regnskap, budsjett og forretningmodell. 

 

Er det tiltak du har innført i år eller tidligere s om andre kan dra lærdom av? 

Endring av navn på faget og fokuset på en og en bransje fra uke til uke var tilsynelatende vellykket. Også 

bruken av gjesteforelesere til «halve» forelesninger gjorde at faget ble «bransjenært» samtidig som 

emneansvarlig kunne sørge for at alle øktene ble gode og bidro til framdrift i faget.  

Det var flere studenter som kom med en særlig interesse for en av bransjene enn jeg først hadde forutsett og 

flere av dem var også enkeltemnestudenter som jobbet innenfor en kulturbransje. Dette ser jeg på som 

positivt for faget, men samtidig bør det være med i betraktningen rundt for eksempel eksamensform.  


