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Grad
Semester
Antall studiepoeng
Emneansvarlig
Antall timer
Læringsutbytte

Bachelor i Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
5.semester/3.studieår (kull 2011-14)
7,5 stp.
Høyskolelektor Kjetil Olaussen
36 timer
Kunnskap
Studenten skal etter emnet ha grunnleggende
samfunnsvitenskapelig kunnskap om og forståelse for
innovasjonenes plass i moderne økonomisk historie. Studenten
skal også innsikt i entreprenørskapets historie og få se hvordan
entreprenøren og entreprenørskapet har endret seg fra tidlig
industrialisering og frem til den fleksible og
innovasjonsorienterte kapitalismekulturen av i dag. Videre skal
studenten få innsikt i hvordan begrepet ”innovasjon” er blitt fylt
med forskjellig mening opp igjennom historien fra antikkens
Hellas via kristen middelalder og inn i de moderne liberale og
markedsliberale demokratier. En rød tråd gjennom emnets deler
sørges for gjennom et perspektiv på innovasjon via et begrep om
kreativ destruksjon.
Ferdigheter
Etter å ha gjennomført emnet vil studenten være i stand til å
benytte historiske, samfunnsvitenskapelige og filosofiske
perspektiver i analyser av innovasjon og entreprenørskap.
Studenten skal kunne forholde seg kritisk til kunnskap som tas
for gitt når innovasjon diskuteres i samfunnet og i næringslivet av
i dag.
Generell kompetanse
Etter endt studium skal studenten være i stand til å reflektere
selvstendig over hvilke økonomiske, sosiale og kulturelle krefter
det er som har gjort at det samtidige norske samfunnets fokus på
innovasjon og entreprenørskap er blitt så sterkt som det er blitt –
og hvorfor den norske entreprenørkulturen ser ut som den gjør.

7. Innhold

Emnet består av to deler:
1. Innovasjon og historie
I denne delen av emnet skal innovasjonsbegrepets historiske
tilblivelse studeres. Det fokuseres på evolusjonsøkonomi generelt
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og begrepet ”kreativ destruksjon” spesielt, samt på overgangen
fra fordistiske til post-fordistiske produksjonsmetoder. Her skal
det presenteres forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier om
kapitalismen som økonomisk system. Forskjellige teorier om
kreativitet vil også stå sentralt.
2. Entreprenørskap og historie
I denne delen av emnet skal entreprenørrollen studeres historisk:
eksempelvis som ”ugudelig ondskap” under renessansen til
folkekjær helt i dag. Vi skal også se hva som skjer med
entreprenørrollen i overgangen fra moderne industrisamfunn til
senmoderne kunnskapssamfunn. Det skal studeres på hvilken
måte entreprenøren historisk har vært drevet av religiøse, ikke
økonomiske, motiver, og det skal tegnes et psykologisk portrett
av Entreprenøren. Dessuten skal det presenteres kritiske
perspektiver som drøfter hvilket som er forholdet mellom statens
ønske om mer entreprenørskap og fremveksten av positiv
amerikansk tenkning.
8. Gjennomføring

9. Samfunns-/
næringslivkontakt
10. Vurdering

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger
og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike
former for oppgaver i klassen gruppevis. Det beregnes en
betydelig egeninnsats.

Deleksamen, hjemmeeksamen i gruppe på inntil tre studenter,
teller 40 % av karakteren i emnet. Studentene har ca 8 uker på
dette arbeidet. Alle hjelpemidler tillatt.
Slutteksamen er en individuell 3 timers skriftlig eksamen som
teller 60 % av karakteren i emnet. Ingen hjelpemidler tillatt.
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