
 

 

 
 

Forberedelser til undervisning i ENT4300 – 2022 SOM 

 

Du skal gjøre fem oppgaver i forkant av undervisningen 28. og 29. april. Oppgave 2 skal 
leveres elektronisk innen utgangen av søndag 24. april. Se nærmere beskrivelse nedenfor. 
Resten av oppgavene skal tas med til undervisningen.  
 
Start med å lese gjennom alle fem oppgavetekstene. Deretter bør du lese om notater og det 
å skrive sammendrag før du går løs på pensum. 
 
 
Oppgave 1 - Spennende temaer innen entreprenørskap 
Mens du leser de fem artiklene skriver du ned temaer som du synes det kunne være 
spennende å lære mer om. Det kan være hva som helst som er relevant i forhold til 
entreprenørskap, og det trenger ikke være del av hovedessensen i artikkelen du leser. Ta 
med deg disse notatene til undervisningen. Dette er starten på selve eksamensoppgaven din 
i emnet, som vil bli presentert på samlingen. 
 
Oppgave 2 - Artikkelsammendrag 
I tillegg skal du for hver av artiklene lage et sammendrag på norsk som oppsummerer: 

- hva artikkelforfatterne ville finne ut 

- hva de er kommet frem til.  

Fokuser på nettopp dette. Det er ikke et sammendrag av hele artikkelen vi er ute etter.  
 
Hvert sammendrag skal få plass på én A4-side. Ikke skriv navnet ditt på besvarelsen. Last opp 
ETT dokument med ETT sammendrag per side, totalt 5 sider, i Nettskjema innen utgangen 
av søndag 24. april.  
 
Oppgave 3 - Kulturforståelse 
Finn minst ett eksempel på et tverrkulturelt møte du har hatt eller hørt om fra andre som du 
kan knytte til en eller flere av de ni kulturelle dimensjonene fra pensumartikkelen «In the 
Eye of the Beholder». Skriv ned og ta med deg notatene til undervisningen. 
 
Litt mer utfyllende: I dagens samfunn er det nærmest uunngåelig å møte mennesker med en 
annen kulturell bakgrunn enn din egen. Prøv å huske tilbake til slike møter du har hatt. Et 
møte eller en situasjon der du kanskje ikke forsto settingen helt, eller som endte opp i en 
misforståelse? Kanskje du fikk følelsen av å ha «tråkka i salaten», eller overhørte en samtale 
du stusset på? Eksempler på dette kan være at du (eller noen andre) kanskje kom med en 
morsom kommentar som fikk uventede reaksjoner, eller at du observerte en adferd som 
ikke ga (deg) mening. Til eksempel, for inspirasjon eller bare for en liten latter, se denne 
korte reklamefilmen. Du må ha lyd på  

https://sokogskriv.no/studieteknikk/lesing-og-skriving.html#hvordan-ta-gode-notater
https://sokogskriv.no/studieteknikk/lesing-og-skriving.html#a-skrive-sammendrag
https://bibsys-k.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/13857188500002204?institute=47BIBSYS_UBO&auth=SAML
https://nettskjema.no/a/258889
https://www.youtube.com/watch?v=6_WAmt3cMdk
https://www.youtube.com/watch?v=6_WAmt3cMdk


 

 

 
 
Oppgave 4 - Nettverk 
Finn et arrangement knyttet til entreprenørskap som skal avholdes der du bor en gang før 
samlingen i april. Om det er flere å ta av bør du velge det du synes virker mest spennende og 
relevant for deg. Typiske arrangører kan være studentforeninger (Start, Insj, Spark), 
inkubatorer, TTOer, akseleratorprogrammer, Innovasjon Norge, «gründerhus»/co-working 
spaces osv. Er det ukjente begreper her så google dem   
 
Før du går på arrangementet setter du deg et nettverksrelatert mål for hva du ønsker å 
oppnå. Skriv ned. Etter at du har vært på arrangementet skriver du ned noen tanker om 
hvordan du synes det var og noen tanker rundt hvorvidt målet ditt ble oppfylt samt 
hvorfor/hvorfor ikke. Ta med deg notatene til undervisningen. 
 
Oppgave 5 - Elevator Pitch 
Forbered en 60 sekunders muntlig pitch om deg selv. Inkluder faglige og personlige 
interessefelt, hva du er god på (kompetanse/erfaring), hvis du har noe erfaring med 
entreprenørskap fra før (med unntak av introduksjonskurset ditt), hvis du har et 
problemområde eller en idé du ønsker å jobbe med i sommer eller i fremtiden og/eller hva 
du håper å få ut av deltagelsen på Gründerskolen. Pitchene skal fremføres i mindre grupper, 
og innholdet er viktigere enn fremførelsen denne gangen. 
 

 
Ikke nøl med å spørre via info@grunderskolen.no dersom du lurer på noe angående 
oppgavene. Vi sparrer mer enn gjerne med deg ved å svare skriftlig eller ved å sette opp tid 
for telefon eller Zoom for mer omfattende spørsmål. 
 

 
Lykke til! 
 
 

mailto:info@grunderskolen.no

