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Ofte melder studenter seg opp til dette kurset og deltar de første gangene for å sjekke ut om 
kurset er noe for dem. Dette fører med seg at flere dropper ut av kurset etter hvert. Da kurset i 
stor grad bygger på gruppearbeid, der erfaringene blant gruppens medlemmer er av betydning, 
er det svært forstyrrende for gruppearbeidet at noen trekker seg etter å ha kommet i gang. 
 
Siden kurset er svært forskjellig fra andre kursopplegg, er denne informasjonen skrevet for 
om mulig å gjøre det klarere hva deltagelse i kurset innebærer. 
 
Arbeidsmengde 
Kursets arbeidsmengde utgjør 1/3 del av full arbeidstid, omtrent 1/3 av 37,5 timer pr uke, dvs 
ca 12 timer uken fordelt på: 
 Forelesninger tirsdager 2 timer, tirsdager 16:15 
 Gruppeøvinger med gruppelærer 2 timer, mandager 17:15 
 Gruppearbeid i gruppene 2-3 timer, foreslått til torsdager 16:15 
 Andre gruppemøter etter behov ca 2 timer 
 Individuelt arbeid ved pult ca 2 timer 
 Individuelt intervju og møtearbeid eksternt, gjennomsnittlig ca 1 time 
 Møter med andre enkeltstudenter, gjennomsnittlig kanskje 0,5 timer 
 
Kurset har som motto: ”Gjøre, ikke høre”  Og det kan sees på som et laboratorium der 
medstudentene er ”forsøkskaniner” for eget rollearbeid i ledertreningen. Læringen foregår 
ofte ved observasjon av andres ”rollespill”, både der andre er heldige eller uheldige med sine 
aksjoner. Egen læring øker ved økt engasjement. 
Et overordnet prinsipp i kurset er at det skal være på alle punkter så nær ”real life” som mulig 
innenfor de begrensninger som kursets formål og universitetsreglementet gir. Vi simulerer det 
reelle arbeidsliv så realistisk som mulig for å gi realistisk trening. (Siste sjanse til å gjøre 
tabber ustraffet) 
 
Gruppearbeid 
På første forelesning blir studentene inndelt i  A-grupper på 4 eller 5 medlemmer. Første 
gruppeoppgave er å drøfte i gruppen ”Hva kjennetegner en god leder?” for deretter å velge en 
person i gruppen som A-gruppens leder på basis av fordelte CV fra hver student og hver 
students besvarelse av spørsmålet. A-gruppelederen får spesielle oppgaver relatert til gruppen, 
som ”ansettelses-betingelser-forhandlinger” og rolle-forhandlinger med de andre 
gruppemedlemmer, og også et oppgaveorganiseringsansvar. 
Det blir så gitt både individuelle og gruppeoppgaver som skal løses, presenteres og vurderes 



 
Etter en del arbeid i A-gruppen kommer det tidspunktet da A-gruppen skal fremme en eller 
flere nye B-gruppe-lederkandidater. 
Det blir så en rekrutteringsprosess som skal føre fram til et passende antall B-grupper med 4-5 
medlemmer i valgte roller ut fra et lite antall gitte roller som Salgssjef, Teknisk sjef, 
Økonomisjef, Regnskapssjef, IT sjef etc. (som for A-gruppene). I denne prosess vil det kunne 
forekomme konkurranse om jobbene. B gruppene er også eksamensgrupper som skal levere 
en stor skriftlig oppgave. Denne skriftlige oppgave (som kan være en forretningsplan for en 
forretningsidé) skal også presenteres i en muntlig eksamen. Individuell framføring vurderes så 
vel som den forretningsfaglige ”tyngde” (Presentasjoner er derfor en viktig del av øvelsene.) 
 
Temabærer 
Arbeid i små bedrifter gir ofte bedre praksis og forståelse for de forskjellige funksjoner og 
roller som spilles i organisasjons- og bedriftslivet. Planlegging av en oppstartbedrift gir derfor 
en bedre oversikt over bedriftens forskjellige funksjoner, og bedriftens vekst, og bedriftens 
nyskaping, enn en delt fokusering på de enkelte bedriftsfunksjoner alene. Og da ”nyskaping i 
næringslivet i Norge” er et viktig tema for landets ledere i dag, fokuserer vi i kurset på 
”Nyskapingsprosesser” med oppgaver i å finne ”FRUST” og utvikle disse til 
forretningsplaner. 
 
Regnskap 
For en leder er økonomiforståelse svært viktig. Det er derfor  under kurset viktig å skaffe seg 
en forståelse for Regnskap, Økonomi og Finans. Det vil bli gitt konvensjonelle obligatoriske 
treningsoppgaver med kunnskapskontroll. Øvingene her vil kreve (gi) kunnskap i engelske og 
norske fagutrykk innen regnskap og økonomi. (Norge har en sterk utenlandskoblet økonomi) 
 
Pensum 
Det arbeides med å få laget et foilkompendium for kurset. 
 
IFI-EURO 
Karaktertellende evalueringer skal høsten 2005 søkes gitt løpende under kurset for oppgaver 
innlevert. Kurset opererer også med en intern valuta IFI-EURO, ikke-konvertibel, som brukes 
til transaksjoner som lønn, honorarer, betaling for tjenester og annet. Beholdningen av IFI-
EURO teller i endelig karakter. 
 
Er du i tvil 
Studenter som er i tvil om de vil gjennomføre kurset kan henvende seg til foreleser for å få et 
utkast til kjøreplan og forelesninger for INF5290 Høst 2005.  (Planen justeres løpende) 
 
Lars Monrad-Krohn 
lmkrohn@ifi.uio.no
22958500 eller direkte 22958425 
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