Sosial innovasjon og bærekraft

Social innovation and sustainable development
Innhold

Emnet gir en innføring i sosial innovasjon som kan
brukes til å møte aktuelle samfunnsutfordringer og
håndtere disse på en mer bærekraftig måte. Sosial
innovasjon omfatter nyskapende ideer og
endringsprosesser som ikke nødvendigvis har
økonomisk vinning som primærhensikt. Emnet
belyser ulike samfunnsperspektiver og teorier knyttet
til sosial innovasjon og utfordrer individer,
organisasjoner og institusjoner til å tenke kreativt i
møte med samfunnsutfordringer på ulike nivåer. Med
utgangspunkt i teoretiske modeller, praktiske
eksempler og case belyses og analyseres behov og
muligheter for sosial innovasjon knyttet til ulike
sektorer i samfunnet. Emnet gir også innsikt i
praktiske modeller og verktøy for sosialt
entreprenørskap. Dette kan eksempelvis dreie seg
om hvordan sosial innovasjon kan bidra til å øke
kulturelt mangfold eller til å bekjempe sosial ulikhet og
skape klimarettferd. Emnet understreker viktigheten
av teamarbeid og prosjektledelse for å skape og
vedlikeholde innovasjonskultur i organisasjoner og
bedrifter. Samhandling mellom ulike sektorer og
samfunnsaktører er sentralt i slike prosesser. Særlig
vektlegges behovet for å se sosial innovasjon fra et
bærekraftsperspektiv, lokalt og globalt.
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Hovedtemaer
• Teorier og modeller for sosial innovasjon
• Lederskap og sosialt entreprenørskap
• Sosial og kulturell verdiskapning
• Teamarbeid og prosjektledelse
• Bærekraftig utvikling og sosial innovasjon, bærekraftsmål 4, 9 og 17 med fokus på
menneskers handlingsmuligheter og FN-programmets økologiske satsting

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter
og generell kompetanse:
Kunnskaper:
Studenten

•
•
•
•

har bred kunnskap om sentrale temaer og teorier innenfor sosial innovasjon i et
samfunn som må håndtere økologisk overgang og klimaendringer
har kunnskap om problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor
prosjektledelse, teamarbeid og bærekraftig entreprenørskap
kjenner til kulturelle, sosiale, institusjonelle, organisatoriske og andre kontekstuelle
forhold som påvirker sosial innovasjon i antropocen
har kunnskap om sosial innovasjon som faglig og praktisk tilnærming til
samfunnsutfordringer og bærekraftig utvikling lokalt og globalt

Ferdigheter:
Studenten
• kan anvende teori og modeller og reflektere over praktiske og teoretiske
problemstillinger knyttet til konkrete samfunnsutfordringer, særlig i et
bærekraftsperspektiv
• kan beherske relevant faglig kunnskap og verktøy knyttet til teamarbeid og
prosjektledelse knyttet til sosial innovasjon
• kan sammen med andre utvikle og evaluere konkrete prosjekter knyttet til sosial
innovasjon og sosialt entreprenørskap
• kan møte samfunnsendringer i kjølvannet av klimaendringer og skape bærekraftig
resiliens
Generell kompetanse:
Studenten
• har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til sosial innovasjon
• kan planlegge et prosjekt preget av sosial innovasjon som strekker seg over tid, alene
og/eller som deltaker i en gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
• kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig,
muntlig og digitalt
• kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer
•
•
•
•
•

Nettleksjoner
Skriftlige oppgaver
Prosjektarbeid
Arbeid med case
Gruppearbeid

Obligatoriske aktiviteter
•
•
•

Deltagelses på faglig forum
Digitale arbeidskrav
Deltagelse i studentstyrte grupper

Vurderingsordning
Vurderingsform
Digitalt prosjektarbeid i gruppe
Beskrivelse av eget bidrag i
gruppearbeidet

Varighet
1 semester

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

1 semester

Bestått/ikke bestått

Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen

Eksamen består av et felles prosjekt utarbeidet av gruppen, samt en individuell beskrivelse
av egen innsats i gruppearbeidet med referanse til teori og metodebruk i oppgaven. Begge
deler av eksamen må bestås for å få godkjent emnet.
Alle obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få endelig vurdering.
Utsatt eksamen er en individuell skriftlig hjemmeeksamen på 2000 ord (+/- 10%) over fem
døgn.
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