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1  Innledning 

1.1. Om utdanningen 

Skolen er en stiftelse eid av Den norske Bokhandlerforening. Skolen gir yrkesrettet 
utdannelse til ansatte i bokhandel og forlag, og til studenter som ønsker en karriere 
innen bokbransjen. 

Utdanningen tilbys over to semester på deltid. Oppstart om høsten, avslutning på våren. 
Vi har ett kull pr. år, med gjennomsnittlig 15 studenter pr. kull. 

Det faglige innholdet i vårt utdanningstilbud tilsvarer et semester. Studiet gjennomføres 
som et deltidsstudium. Studentene har klasseromsundervisning 3 ganger i løpet av ett 
år, totalt 11 uker tilsammen. I tillegg har studentene brevundervisning i faget litteratur. 

Utdanningstilbudet har som mål å utvikle studenter med kunnskap og kompetanse til å 
arbeide praktisk og selvstendig i bokhandel eller forlag, eller nært tilknyttede 
virksomheter. I forlag er de mest relevante stillinger innen salg/markedsavdeling. Vi tar 
ikke sikte på utdanning til f.eks. redaksjonelle eller økonomistilinger. 

Det er også et mål at studentene skal være i stand til å arbeide i team for å løse 
konkrete problemstillinger og forholde seg til bransjens dynamiske prosesser, f.eks. 
rammebetingelser og kommersielle forhold. 

Det er sentralt i undervisningen av studentene skal forstå samspillet mellom de ulike 
fagområdene. Dette gjøres via tverrfaglige prosjektoppgaver. 

1.2. Status for skolen i dag 

Skolen er i dag godkjent som fagskole via Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
(NOKUT).  I forbindelse med godkjenning som fagskole har vi strukturert innhold, 
begreper og prosesser slik at det skal tilfredsstille Lov om Fagskoleutdanning og Forskrift 
om opptak, studier og eksamen av 15.5.17. 

I de siste 15 – 20 årene har vi hatt mellom 12 og 20 studenter pr. kull.  

1.3. Om skolens navn pr. i dag 

Skolen het opprinnelig Bokhandlerskolen. I 1972 skiftet den navn til Fagskolen for bok og 
papir, og i 2011 til Fagskolen for bokbransjen.  Navneendringen gjenspeiler nå den 
målgruppen vi primært henvender oss til.  

1.4. Historien 

Skolen ble etablert i 1915 og har, med unntak av under 2. verdenskrig, hatt kontinuerlig 
drift fram til den dag i dag. Skolen ble opprinnelig etablert etter et initiativ av Norsk 
Bokhandlermedhjelperforening. Første kull startet på Ruseløkka folkeskole 15. mars 
1915. I 1935 fikk skolen lokaler i Oslo Lærerskole i Wergelandsveien, hvor studiet 
baserte seg på kveldsundervisning.  

Fra 1935-1958 uteksaminerte skolen i alt 441 elever, 268 menn og 173 kvinner. Skolen 
ble en sikker plattform for mange som ville åpne eller overta bokhandel og må ha sin del 
av æren for at antallet bokhandlere vokste kraftig mellom 1935 og 1960. Blant elevene 
var det både medhjelpere, bokhandlere og forlagsfolk. 
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I 1966 flyttet skolen til Bokhandelens Hus i Øvre Vollgate 15, og hvor den fortsatt holder 
til. I samme hus sitter også Den norske Bokhandlerforening og Den norske 
Forleggerforening. Skolen har eget klasserom, møterom og kontor. 

1.5. Kontakt med bransjen 

Bransjekontakt er sentralt for skolen og en forutsetning for vår drift. Gjennom vår 
tilknytning til Den norske bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening legges 
forholdene til rette for en praktisk, relevant og dynamisk utdanning. 
Våre fagansvarlige har god kjennskap til bokbransjen, likeledes den store andelen 
gjesteforelesere ved skolen. 

1.6. Kvalifiseringsmål og kompetanse 

Uteksaminerte studenter skal kunne arbeide i bokhandel eller forlag i stillinger som: 
• Butikkmedarbeider i butikk
• Avdelingsleder i butikk
• Butikksjef
• Markedskonsulent el. tilsv. i forlag
• Salgsansvarlig el. tilsv. i forlag

Uteksaminerte studenter skal kunne håndtere arbeidsoppgaver som f.eks. 
• Kundebehandling, salg og service
• Veiledning innen genre og fagemner innen litteratur
• Varekalkulering
• Innkjøp og bestillinger
• Utvikle markedsplaner og kampanjeplaner
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2 Studieplanen 

2.1. Mål for studieprogrammet 

Studiet skal gi studentene bredde og dybdekompetanse om bokbransjen i Norge og 
utvikle studentene til reflekterte yrkesutøvere. Studiet legger stor vekt på balansen 
mellom teori og praksis. Vi legger opp til en aktiv læring, og benytter i stor grad 
studentenes egne erfaringer. 

Gjennom studiet skal studentene utvikle 
• faglig kompetanse, ved å kunne planlegge å lede eget og andres arbeid i henhold

til gitte krav og spesifikasjoner, og hvor det reflekteres over gjennomførte
oppdrag.

• sosial kompetanse, slik at han/hun kan samarbeide godt med medarbeidere,
utvikle team, og delta i gruppeprosesser

2.2. Studiegjennomføring 

Ettårig deltidsstudium som tilsvarer et halvt studieår (5 måneder) på fulltid. 

Utdanningen skjer ved kombinert klasseromsundervisning, bedriftsbesøk, 
gruppeoppgaver og brevundervisning. Studentene går 11 uker på skolen, fordelt på 3 
bolker (høst, vinter, vår) samt at de besvarer 10 brev i litteratur i løpet av skoleåret. 

Mellom de tre bolkene arbeider studenten hos sin arbeidsgiver. For studenter som ikke 
har fast stilling i bransjen, vil vi kunne hjelpe til med en praksisplass hvis ønskelig. Evt. 
praksisjobbing faller ikke inn under vårt undervisningsopplegg, men er selvfølgelig et 
pluss for studenten selv. 

Undervisningsformen på Fagskolen er sammensatt og varierer mellom forelesninger, 
gruppearbeid, brevbesvarelser, selvstudium, utstrakt bruk av diskusjon, presentasjoner, 
bedriftsbesøk og studietur. Vi legger vekt på at studenten skal delta i medstudentenes 
læringsprosess gjennom gruppearbeid og diskusjon. Undervisningen bygger filosofien om 
studentaktive læringsformer og studentene har ansvar for egen læring og må selv 
oppsøke læringssituasjoner og læringsarenaer. Skolens skal tilrettelegge for læring og 
støtte/veilede studenten i læreprosessen. Mange av studentene har lang yrkespraksis, 
hvilket gir anledning til å legge til rette for erfaringsbaserte og studentsentrerte 
opplæringsformer. 

Helt i starten av utdannelsen blir klassen delt i grupper. Denne gruppen skal følge dem 
gjennom hele studiet. Man vil gjøre flere oppgaver sammen underveis, på tvers av flere 
fag, ikke minst den avsluttende hovedoppgaven som er den tverrfaglige eksamen. 
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2.3. Lærerressurser 

Skolen baserer seg på erfarne, faste eksterne forelesere, i kombinasjon med en lang 
rekke gjesteforelesere fra bokbransjen når det gjelder mer bransjerelaterte fag. 

2.4. Målgruppe 

Vår utdanning retter seg mot tre målgrupper: 
• Ansatte i bokhandel og forlag.
• Ansatte i relaterte bedrifter/bransjer.
• Søkere utenfor bransjen med særlig interesse for litteratur og formidling.

2.5. Opptakskrav 

Treårig videregående skole eller annen realkompetanse. 
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3.0. Utdanningstilbudets innhold 

Fagene 

Fagskolen underviser i åtte fag, delt inn i tre temaområder: 
• Litteratur og bransjekunnskap
• Drift og ledelse
• Markedsføring, jus og økonomi

Det vil bli undervist i alle fagene i alle tre bolker med klasseundervisning. 

De enkelte fagene og tilhørende timeantall og læringsform er som følger: 

(se neste side)
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Fag Delområder
Total sum 
ant. timer

Klasse/ 
lærer

Selv-
studium

Bedrifts-
besøk

Gruppe-
oppgaver

Brev-
besv.

Studie-
tur

Prosjekt-
oppgave

Individuell, 
skriftlig

Litteratur og 
bransjekunnskap 400

Litteratur 290 25 25 240
Bransjekunnskap 110 45 30 10 25

Drift og ledelse 140
Butikk- og kjededrift 50 35 5 10
Forlagsdrift 25 25
Ledelse 65 15 30 20

Markedsføring, jus og 
økonomi 233

Markedsføring 78 28 45 5
Jus 68 28 35 5
Økonomi 87 32 45 10

Tverrfaglig/evaluering 43
Tverrfaglig prosjektoppgave 35 50
Individuelle eksamener 8 20
Div. informasjon/klassens time etc 10

Totalt fordelt pr. læringsform 843 233 180 35 60 240 25 50 20

Læringsform, antall timer Eksamen/Evaluering
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3.1. Fag: Litteratur og bransjekunnskap; BB01 

3.1.1. Bransjekunnskap 

Læringsmål Bransjekunnskap 

Emnet skal gi studenten grunnleggende innsikt i strukturene i norsk bokbransje. Studenten 
skal kjenne til de ulike kommersielle og ikke-kommersielle aktørene i bransjen og hvilke roller 
de har. Emnet skal legge vekt på den enkelte aktørs rolle i verdikjeden og i verdinettverket, 
og i hvilken grad de påvirker hverandre. I tillegg skal studenten kjenne til de avtaleverk som 
bransjen jobber etter, bla. Bokavtalen. 

Læringsform Bransjekunnskap 
Undervisningen foregår med hhv.: 

• Klasseromsundervisning, med diskusjoner og gjesteforelesere
• Bedriftsbesøk, hos forlag og kontor/papirleverandører
• Studietur, vanligvis til en europeisk hovedstad

3.1.2. Litteratur 

Læringsmål Litteratur 
Emnet skal også gi studenten det grunnleggende begrepsapparat i litteratur og kunnskap om 
litterære genre og teksttyper. Videre skal studenten kunne relatere genre og retninger i 
relasjon til ulike målgrupper hos lesere/kunder. Litteraturformidling er en viktig del av faget 
Litteratur. 

Læringsform Litteratur  
Undervisningen foregår med hhv. 

• Klasseromsundervisning, med diskusjoner og forfatterbesøk
• 10 brev som gjennomføres som fjernundervisning (brevbesvarelser). Hvert brev blir

rettet og kommentert av vår fagansvarlige, og hvor studenten får sin besvarelse i
retur innen to uker.

3.1.3. Evalueringsform Litteratur og bransjekunnskap 

Evaluering av brevinnlevering i Litteratur: Bestått/ikke bestått.  
Studenten må ha bestått alle 10 brevene. Hvis et brev ikke er bestått må studenten svare på 
nytt, eller fylle ut med det som fagsansvarlig mener mangler, inntil brevet er bestått. 
Skriftlig eksamen i Bransjekunnskap: 4 timer (bokstavkarakterer A-E, F = ikke bestått) 

Karakter for faget Litteratur og Bransjekunnskap forutsetter at alle litteraturbrevene er 
innlevert og bestått og at skriftlig eksamen i bransjekunnskap er bestått. 
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3.1.4. Mål og vurderingskriterier Bransjekunnskap 
 
 
Fag Målformulering Prosess Evalueringsmåte 
Bransjekunnskap    

• Norske forlag, 
forlagsgrupperinger, 
konsern og deres 
innretning 

• Interesseorganisasjoner 
og bransjeforeninger, 
deres virke 

• Innkjøpsordningen i regi 
av Kulturrådet, bakgrunn 
og hvordan den virker 

• Bokavtalen og 
kulturforpliktelsene 
forbundet med denne 

• Abonnementsordninger på 
ny, norsk litteratur 

• Fastprisordningen i Norge, 
sammenlignet med andre 
land 

• Norsk bokbransje 
sammenlignet med 
utenlandske bokmarkeder 

• Organisasjonsformer på 
detaljistsiden, kjeder og 
frivillighet 

• De ulike salgskanaler for 
bokhandel, herunder 
internettsalg av bøker 

 

Studentene skal: 
- Ha kunnskap om de ulike 

forlagsgrupperingene i Norge 
- Beskrive rollen til de ulike 

bransjeorganisasjonene 
- Redegjøre for intensjoner og 

praktiske effekter av 
Bokavtalen 

- Kjenne til de ulike 
abonnementsordningen i regi 
av Kulturrådet 

- Kunne redegjøre for fordeler 
og ulemper med fastpris vs. 
fri på bøker, de ulike syn på 
denne ordningen 

- Kjenne til bokmarkedets 
hovedstrukturer i Norden 

- Kunnskap om ulike typer 
kjededrift, fra frivillige kjeder 
til sentralstyret kjeder, og 
hvordan det påvirker 
styringsprinsipper av 
kjeder/butikk 

- Redegjøre for de ulike 
salgskanaler for bøker og 
litteratur 

Prosess: 
- Aktiv deltagelse i klassen 
- Diskusjoner og spørsmål til 

eksterne gjesteforelesere 
- Evne til refleksjon 
- Deltagelse på bedriftsbesøk 
- Deltagelse på studietur 

Skolen vil evaluere: 
- Individuell skriftlig eksamen, 

4 timer 
 
Hjelpemidler ved eksamen: 
- Bokavtalen 
 
Studentene vil evaluere: 
- Via skolens standard 

evalueringsskjema 

Pensum: 
- Trond Andreassen: Bok-Norge – en litteratur-sosiologisk oversikt, Universitetsforlaget. 
- Bokavtalen, mellom Den norsk Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening. 
- Diverse kompendier 
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3.1.5. Mål og vurderingskriterier Litteratur 

Fag Målformulering Prosess Evalueringsmåte 
Littteratur 

• Kunnskap om de viktigste
genre i norsk og
utenlandsk litteratur

• Kjennskap til sentrale
forfatterskap i norsk og
utenlandsk litteratur

• Kjennskap til
målgruppedefinering og
lesere sett fra
redaksjonenes ståsted

• Leserundersøkelser /
Norsk Monitor

Studentene skal: 
- Kjenne til den viktigste

litteraturen i norrøn
felleslitteratur og dets
særtrekk

- Kjenne til verk som Njåls,
Håvamål, Edda, Snorre etc.

- Kjenne til de litterære
periodene barokk og
klassisisme, og viktigste
forfattere,

- Kjenne til klassiske trekk ved
per.1800 – 1864 politisk,
kulturelt og litterært, og
dens viktigste forfattere

- Kjenne til perioden ”Det
moderne gjennombrudd”
1864 – 1905 i Norge/Norden,
og viktige litterære retninger,
og de viktigste forfattere

- Kunne beskrive hhv.
Realisme, Naturalisme og
Nyromantikk.

- Beskrive de ulike litterære
uttrykk vi fikk i Norge i
perioden 1905 – 1965, og de
politiske og kulturelle
begivenhetene for dette.

- Kjennskap til modernismen
- Kjennskap til ulike litterære

uttrykk i perioden fra 1965
og fram til i dag.

Prosess: 
- Klasseromsundervisning
- Selvstudium ved å lese

obligatorisk litteratur
- Brevbesvarelser, 10 brev
- Møte med forfattere

Skolen vil evaluere: 
- brevbesvarelsene: bestått/

ikke bestått

Hjelpemidler ved innleveringer: 
- alle

Studentene vil evaluere: 
- Via skolens standard

evalueringsskjema
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- Kjenne til barnelitteratur og 
dens funksjon for barn 

- Kjenne til viktig antikk gresk 
og latinsk litteratur (spesielt 
epos og drama) 

- Kjenne til de litterære 
retningene renessanse, 
barokk, klassisisme, 
romantikken 

 
 
Obligatorisk pensum: 

§ Litteraturinnleveringer gjennom hele skoleåret. 
§ Studentene kan bruke internettbaserte kilder for sine besvarelser: 
§ https://snl.no/ 
§ https://nbl.snl.no 

- Per Thomas Andersen; Norsk litteraturhistorie, utg. 2012, Universitetsforlaget, ISBN 9788215017044 
- Haarberg, Selboe og Aarset, Verdenslitteratur: den vestlige tradisjon”, utg. 2007, Universitetsforlaget, ISBN 

9788215006963. 
- Pensum i barn- og ungdomslitteratur kommer. Ny bok fra 2018. Kontakt skolen for mer informasjon. 

 
Anbefalt tilleggslitteratur 

- ”Essensielt” av Ane Farsethås og Øyvor Dalen Vik, Cappelen 
- Bjarne Fidjestøl/Peter Kirkegaard m.fl.: Norsk litteratur i tusen år, utg. 1996, Cappelen Akademisk Forlag, ISBN 

9788245600360. 
- Marta Norheim: Røff Guide, utg. 2007, Samlaget, ISBN 9788252168297 
- Samuelsen, Arne Marius: Billedboken. En glede og utfordring også for voksne. Pedagogisk forum 1995 
- Årboka Litteratur for barn og unge 2010. Red. Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold. Det norske Samlaget, ISBN 

9788252175592. 
- Årboka Litteratur for barn og unge 2009. Red.: Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold. Det norske Samlaget ISBN: 

9788252173093. 
- Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier. 2014. Elise Seip Tønnesen (red.). 

Universitetsforlaget. ISBN: 9788215023847. 
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3.2. Fag: Drift og ledelse; BB02 

3.2.1. Drift 

Læringsmål 
Emnet skal gi studenten kjennskap til drift og organisering hos forlag og 
bokhandelsgrupperinger i Norge. Vi skal belyse de ulike konseptene hos 
bokhandelskjedene, både internt og eksternt, og hvordan det gjør seg utslag i deres 
posisjonering utad. En viktig del av bokhandelsdrift er faget: Salg og kundebehandling. 

Faget skal også gi studentene kjennskap til hvordan forlag drives, hvilke 
rammebetingelser de jobber under og hvilke vurderinger som gjøres i forbindelse med 
bokprosjekter og salg/distribusjon av bøker. 

Faget er også meget relevant for studentene i et verdikjede-perspektiv, uansett hvor du 
jobber eller kommer til å jobbe. Bokhandelsansatte får større innblikk i hvordan deres 
viktigste leverandører tenker og arbeider, og derigjennom sikre kunnskap som gir 
grunnlag for enda bedre samarbeid med forlagene. Forlagsansatte vil få god kjennskap til 
sine viktigste kunders driftsform og rammebetingelser. 

Læringsform: 
Undervisningen foregår med: 
• Klasseromsundervisning, med diskusjon og gjesteforelesere
• Bedriftsbesøk i bokhandel
• Gjesteforelesere
• Studietur

Evalueringsform 
Faget er en del av den tverrfaglige prosjektoppgaven som gjøres som gruppearbeid ved 
studiets slutt. Prosjektoppgaven vurderes med bestått/ikke bestått. 

3.2.2. Ledelse 

Læringsmål 
Emnet skal gi studenten en innføring i praktisk lederskap i bedrift, teamarbeid, 
endringsledelse, motivasjon og kommunikasjon. Selv om studenten selv ikke er 
personalleder, så vil han i mange tilfeller opptre som en leder, i en avdeling, overfor 
kunder, i gruppesamspill via sin kompetanse og erfaring osv. Vi skal gi studenten innsikt 
i ulike ledelsesprinsipper som er avgjørende for godt lederskap i dag. 

Læringsform 
Undervisningen foregår som workshops med fagansvarlig som moderator og leder. Vi går 
bevisst bort fra ”vanlig” undervisning og baserer oss på dialog og diskusjon mellom 
studentene og fagansvarlig. Studentene utfordres på deres rolle i team, hvordan de 
kommuniserer og aktiv læring og tilbakemelding. Vi bruker case, rollespill, og 
presentasjoner for bedre læring i praksis. 

Evalueringsform 
Faget er en del av den tverrfaglige prosjektoppgaven som gjøres som gruppearbeid ved 
studiets slutt. Prosjektoppgaven vurderes med bestått/ikke bestått. 
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3.2.3. Mål og vurderingskriterier Drift og ledelse 
 
Fag Målformulering Prosess Evalueringsmåte 
Drift og ledelse 
 

   

• Forlagsøkonomi 
• Salgsstrategier og 

kanalvalg 
• Forfatterforvaltning 
• Fra manus til bok 
• Forlag og presse 
• Målgruppedefinering 
• Utenlandske rettigheter 
• Digitalisering og 

rettigheter 
• Detaljist og 

butikkonsepter 
• Målgrupper og 

kundegrunnlag 
• Styringsprinsipper i 

detaljleddet 
• Personal- og 

ansettelsespolitikk 
• Sortimentspolitikk 
• Salg- og 

kundebehandling 
• Personalledelse 
• Situasjonsbestemt 

ledelse 
 

Studentene skal: 
- Kjenne til de innsatsfaktorer 

og kostnadsfaktorer i 
forleggeri 

- Kjenne til hovedtrekkene i et 
bokprosjekt, fra ide til bok 

- Kjenne til hvordan forlag 
jobber med forfatterutvikling 

- Kjenne til hvordan forlaget 
jobber med målgrupper og 
informasjonsarbeid 

- Kunne reflektere over 
strategiske konsekvenser for 
forlag ved salg/distribusjon 
av digitalt innhold 

- Kunnskap om ulike 
detaljistformer 

- Kunnskap om 
personalledelse, herunder 
hvordan man rekrutterer, 
utvikler og beholder 
mennesker i organisasjonen 

- Kjennskap til 
arbeidsmiljøloven 

- Kunne til prinsippene for god 
og effektiv kundebehandling, 
og personlig salg 

- Kunnskap om begrepene 
situasjonsbestemt ledelse og 
verktøy som brukes 

 
 
 
 

Prosess: 
- aktiv deltagelse i klassen 
- diskusjoner og spørsmål til 

eksterne gjesteforelesere 
- Evne til refleksjon 
- gruppearbeid, en til en 

tilbakemelding 

Skolen vil evaluere: 
- Inngår i tverrfaglig 

gruppeeksamen over 4 
dager 

 
Hjelpemidler ved eksamen: 
- All pensumlitteratur og notater 
fra forelesninger 
 
 
Studentene vil evaluere: 
- Via skolens standard 

evalueringskjema 
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Pensum: 

• Forlagsdrift/kjededrift: Kompendier som utdeles av foreleserne 
• Nordhaug, Odd:  LMR: Ledelse av Menneskelige Ressurser.  Målrettet personal- og kompetanseledelse, Universitetsforlaget.  
• Berg, Morten Emil: Ledelse. Verktøy og virkemidler, Universitetsforlaget.  
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3.3. Fag: Økonomi, markedsføring og jus; BB03 
 
3.3.1. Økonomi 
 
Læringsmål: 
Emnet skal gi grunnleggende kunnskap i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt en oversikt over 
bedriften som en økonomisk enhet. Studenten skal få forståelse for grunnleggende 
bedriftsøkonomiske begreper og sammenhenger. Spesielt vil det bli lagt vekt på regnskapsanalyse, 
kalkyler og budsjettering.  
 
Læringsform: 
Undervisningen foregår med klasseromsundervisning, med utstrakt bruk av praktiske 
oppgaver og individuell oppfølging av den enkelte student. 
 
Evalueringsform: 
Skriftlig eksamen: 5 timer (bokstavkarakterer A-E, F = ikke bestått) 
 
Faget vil også inngå som en del av avsluttende tverrfaglige gruppeeksamen. 
 
 
3.3.2. Markedsføring 
 
Læringsmål: 
Studenten skal bli kjent med sentrale problemstillinger og metoder, samt markedsføringens 
virkeområde. Studenten skal videre kunne kjenne de sentrale begreper og definisjoner innen 
markedsføring, og ha et bevisst forhold til egen bedrifts markedsføringsoppgaver. Studenten skal 
kunne reflektere over markedsføring som andre aktører i samme bransje utøver. 
 
Læringsform: 
Undervisningen foregår med klasseromsundervisning, med utstrakt bruk av praktiske 
oppgaver og gruppeoppgaver. Videre vil faget bli berørt ved bedriftsbesøk og studietur. 
 
Evalueringsform: 
Skriftlig eksamen: 5 timer (bokstavkarakterer A-E, F = ikke bestått) 
 
Faget vil også inngå som en del av avsluttende tverrfaglige gruppeeksamen. 
 
 
3.3.3. Jus 
 
Læringsmål 
Studentene skal gjøres kjent med aktuelle lover innen kjøp, salg og markedsføring mot forbruker, 
samt arbeidsrett. Viktige lover å kjenne til er Kjøpsloven, Avtaleloven, Vergemålsloven, 
Angrerettloven, Markedsføringsloven og regler om forholdet mellom arbeidsgiver/arbeidstaker. 
 
Læringsform 
Undervisningen foregår med klasseromsundervisning, med utstrakt bruk av praktiske 
oppgaver og gruppeoppgaver. 
 
Evalueringsform 
Skriftlig eksamen: 5 timer (bokstavkarakterer A-E, F = ikke bestått) 
 
 



 

17 
 

3.3.4. Mål og vurderingskriterier Økonomi 
 
 
Fag Målformulering Prosess Evalueringsmåte 
Økonomi 
 

   

• Kostnads- og 
inntektsteori  

• Kalkulering 
• Kostnads-, resultat- og 

volumanalyser  
• Regnskapet og nøkkeltall  
• Regnskapsanalyse: 

analyse av lønnsomhet, 
analyse av likviditet  

• Budsjettering  
• Kalkulasjon og prissetting  
• Bransjens nøkkeltall – 

analyser 
• Budsjettering, herunder 

likviditetsbudsjettering 
 

Studentene skal: 
- Kunne kalkulere pris 
- Beregne priselastisitet 
- Kunnskap om hvordan 

prisavslag påvirker 
lønnsomhet 

- Kunne beregne 
nullpunktsomsetning 

- Analysere regnskap og 
nøkkeltall 

- Kunne budsjettering 
- Vurdere lønnsomhet på 

produkter, kategorier og 
bedriften 

- Kunne tolke og analysere et 
driftsregnskap 

- Lage langtidsbudsjett 
- Forstå viktigheten av riktig 

produktmix / category 
management 

Prosess: 
- aktiv deltagelse i klassen 
- forelesninger 
- løsing av praktiske case 
- individuell oppfølging 

Skolen vil evaluere: 
- Individuell skriftlig eksamen, 

4 timer 
- Tverrfaglig gruppeeksamen 

over 4 dager 
 
Hjelpemidler ved eksamen: 
- alle pensumbøker og notater 

fra forelesninger 
- kalkulator 
 
 
Studentene vil evaluere: 
- Via skolens standard 

evalueringskjema 

Pensum: 
• Kjell Gunnar Hoff og Morten Helbæk: Bedriftens Økonomi, Universitetsforlaget. 

 
• Kompendier fra foreleser 
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3.3.5. Markedsføring 

Fag Målformulering Prosess Evalueringsmåte 
Markedsføring 

• Markedsføringens
oppgaver

• Historisk utvikling
• Grunnleggende

definisjoner og begrep
• Strategisk planlegging
• Kjøpsatferd
• Segmentering,

marknadsanalyse og
prognoser

• Markedsstrategier
• Produkt- og

merkevarestrategier
• Tjenestemarkedsføring

og servicekvalitet
• Strategier for prissetting,

distribusjon og
markedskommunikasjon

• 

Studentene skal: 
- Kunne de grunnlegende

begreper og definisjoner i
markedsføring

- Forstå hva vi mener med
segmentering og målgrupper

- Redegjøre for posisjonering
og merkevarer

- Kjenne til markedsstrategier
- Kunne lage en markedsplan
- Redegjøre for planprosessen,

fra langtidsplaner til
kampanjeplaner

- Kjenne ulike prisstrategier
- Gjøre rede for kjøpsatferd og

kjøpsroller

Prosess: 
- aktiv deltagelse i klassen
- diskusjoner og spørsmål til

eksterne gjesteforelesere
- Gruppeoppgaver
- studiebesøk
- Evne til refleksjon

Skolen vil evaluere: 
- Individuell skriftlig eksamen,

4 timer
- Tverrfaglig gruppeeksamen

over 4 dager

Hjelpemidler ved eksamen: 
- alle pensumbøker og notater

fra forelesninger
- kalkulator

Studentene vil evaluere: 
- Via skolens standard

evalueringskjema

Pensum: 

• Kotler, Philip (2005) Markedsføringsledelse. 3.utg., Oslo, Gyldendal akademisk

• Kompendier fra foreleser
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3.3.6. Mål og vurderingskriterier Jus 

Fag Målformulering Prosess Evalueringsmåt
e 

Jus 

• Regler om kjøp og
salg

• Kjøpsloven og regler
om kredittkjøp

• Avtaleloven
• Vergemålsloven
• Angrerettloven
• Regler om

markedsføring,
herunder
markedsføringslove
n.

• Regler om forholdet
mellom
arbeidsgiver/arbeids
taker

Studentene skal: 
- Kjenne til de

ulike lover og
hvilke områder
de dekker

- Kjenne til de
grunnleggende
lover som
gjelder ved kjøp
og salg til
forbruker i
butikk, samt
spilleregler i
arbeidslivet

- Ut fra en
situasjonsbeskriv
else kunne
resonnere seg
fram til hvilke
lov som gjelder,
og hvilke krav
kjøper/selger
har i en gitt
situasjon, samt
regler i
arbeidslivet

Prosess: 
- aktiv

deltagelse i
klassen

- gruppeoppga
ver

- Evne til
refleksjon

Skolen vil 
evaluere: 
- Individuell

skriftlig
eksamen, 4 
timer 

Hjelpemidler ved 
eksamen: 
- alle

pensumbøker
og notater fra
forelesninger

- Lovsamling

Studentene vil 
evaluere: 
- Via skolens

standard
evalueringskj
ema

Pensum: 
• Storeng, Beck, Due, Lund: Arbeidsrett, Cappelen Damm AS. Antall sider: 144
• Kompendier fra foreleser
• Avtaleloven av 1918 / Vergemålsloven, / Forbrukerkjøpsloven /

Angrerettsloven, / Markedsføringsloven /Folketrygdlovens kapitel 8 og 9 /
Arbeidsmiljøloven. Lovene finnes på www.lovdata.no




