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Samskapingsskolen: ledelse av samskapingsprosesser
Emnekode: E-BAC002_1
Vekting (SP): 10
Semester undervisningsstart: Høst
Antall semestre: 1 semester
Semester eksamen/vurdering: Høst
Undervisningsspråk: Norsk
Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Samskapingsskolen er et videreutdanningstilbud på bachelornivå som gir studiepoeng tilsvarende 10 ECTS. Målet
med kurset er å tilføre deltakerne grunnleggende kompetanse innen samskaping, slik at de er godt forberedt til å jobbe
med samskapingsprosjekter på tvers av fagdisipliner og organisasjonsgrenser.
 

Læringsutbytte
Kunnskap:
Etter fullført kurs skal studentene:
• Ha innsikt i teorier og prinsipper for samskaping i organisasjoner.
• Ha en grunnleggende forståelse for hva som hemmer og fremmer samskaping internt i organisasjoner og mellom
organisasjoner.
• Ha innsikt i digitale og andre involveringsverktøy og metoder som understøtter samskaping.
• Ha en god forståelse av forankring av og ledelse i samskapingsprosjekter.

Ferdigheter:
Etter fullført kurs skal studentene:
• Kunne planlegge, organisere og lede samskapingssamlinger/møter/aktiviteter internt i organisasjoner og på tvers av
organisasjoner og sammen med brukere/kunder/innbyggere.
• Kunne planlegge, organisere og styre et samskapingsprosjekt.
• Være i stand til å anvende ulike samskapings- og involveringsverktøy, metoder og arbeidsformer for samskaping.

Generell kompetanse:
Etter fullført kurs skal studentene:
• Være i stand til å stille kritiske spørsmål til, og reflektere over hva samskaping er og hvordan det utfolder seg internt i
organisasjoner, mellom organisasjoner og mellom organisasjoner og brukere/innbyggere.
• Ha en forståelse av hvorfor samskaping er stadig mer aktuelt i dagens arbeidsliv.
• Kunne reflektere kritisk over egen praksis i bruk av ulike metoder og verktøy for samskapingsprosesser, og knytte det
til teori på feltet.

Innhold
Kurset skal gi en grunnleggende innføring i samskaping som arbeidsmetodikk, og sentrale utfordringer som preger
samskapingsprosesser. Videre skal kurset fokusere på forståelsen av sentrale begreper og modeller innen
samskaping, og gi studentene både en teoretisk og praktisk forståelse. De fleste samskapingsprosesser involverer
elementer av digitalisering enten som en del av prosessen eller som en del av løsningen. Det oppfordres derfor til at
kandidatene skal fordype seg i en samskapingsprosess hvor digitalisering er en del av caset. Kandidatene skal etter
gjennomføring av kurset ha fått grunnleggende kunnskaper om, og forståelse av utfordringer ved samskaping. Denne
kompetansen skal kunne anvendes på konkrete samskapings- og innovasjonsprosjekter, og kandidatene skal være i
stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere et samskapingsprosjekt blant annet basert på solid forståelse for
modellrammeverk og arbeidsmetodikk.

Forkunnskapkrav
Ingen.



Eksamen/vurdering

Vekt Varighet karregel Hjelpemidler

Mappeevaluering 1/1 A - F

Det er to innleveringer underveis i semesteret som begge er relatert til prosjektoppgaven som leveres til slutt. Det gis
tilbakemelding på de to innleveringene underveis i semesteret. Prosjektoppgaven utgjør den endelige eksamen og er
grunnlaget for vurdering. Oppgaven leveres i grupper på inntil fem studenter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
For å kvalifisere til eksamen må studentene i løpet av semesteret levere inn to oppgaver (arbeidskrav). Det forutsettes
også deltakelse på samlingene.

Fagperson(er)
- Ann-Karin Tennås Holmen (Emneansvarlig)
- Trude Furunes (Faglærer)

Arbeidsformer
Kurset gjennomføres som en kombinasjon av samlingsbaserte forelesninger, oppgavearbeid og selvstudier. Kurset er
basert på problembasert læring, og deltakerne vil jobbe i grupper med et konkret samskapingsprosjekt i løpet av
semesteret. Relatert til dette leveres det inn delrapporter i løpet av semesteret, og disse inngår i mappeeksamen. Det
vil være tre samlinger a 2,5 dagers varighet i løpet av semesteret.

Åpen for
- Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.


