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Nytt samarbeid på tvers av fakulteter
• Muliggjort gjennom «Tverrfaglige såkornmidler for bærekraft»
• Handelshøyskolen og LANDSAM = Elin Børrud og Elin Kubberød
• Utviklet og testet et fullverdig emne: «Bærekraftig entreprenørskap» i januarblokken 2020.
• Kurset gikk på engelsk med 10 ulike studieprogram representert
• Emneevalueringen var meget positiv: 5,26 (alt i alt score)
• Gjorde følgeforskning på deltakere
som deltok på kurset med dybdeintervjuer og 2 fokusgrupper :
Arbeidstittel på forskningen er: «Design thinking for transdiciplinarity»
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Pedagogikk
• Tverrfaglige team som grunnleggende plattform for kreativ problemløsning -gjensidig
forpliktelse gjennom rolleforståelse - BELBIN teamroller og teamkontrakt (MRPI modellen),

• Om, for og gjennom bærekraftig innovasjon og entreprenørskap
– Kunnskap om bærekraft og handling for og gjennom
å innovere for mer bærekraftige løsninger

Design Thinking

– Jobbe med egne ideer og skape noe helt nytt basert
på kunnskap vi besitter og kunnskap vi får tilgang på
• Fundamentert i et konstruktivistisk læringssyn =
Den lærende selv konstruerer sin egen kunnskap,
gjennom å være en hovedaktør og
konstruktør i prosessen (entreprenør)

https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/design-process-what-double-diamond

“A human-centered approach to problem-solving,
creativity and innovation”
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Presentasjon av endelig bærekraftkonsept
• Kåring av beste case
• Bruk av ekstern ekspertpanel innen innovasjon
til bedømming
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Evaluering – «Lesson learned»
• Ny eksaminasjonsform som får frem
hva studentene faktisk sitter igjen med

• Muntlig presentasjon foran sensorpanel
og video om innovasjonsreisen og
team refleksjon
• Erfaringsdeling og tilbakemelding med
faglærere

Kilde :Beckman, S. L., & Barry, M. (2007).
Innovation as a learning process: Embedding design thinking. California management review, 50(1), 25-56.
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6. Course Impact
There are four key reflections we made on how the course impacted
us towards more sustainable activity and connections with innovation.
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Bilde hentet fra Muiz Amjad, Lin April Løstegård,
Hannah Hernandez & Gustav F. Halldin

Build up of self-efficacy
Many of the topics we learn about at NMBU are stressful. We are constantly identifying problems.
But for the first time we feel like we have some skills necessary to solve them.

People-based approaches
We learned that sustainable solutions must be balanced, local, and human-centered in order to
build shared understanding for solutions that are successful- but also thoughtful and inclusive.

Awareness of food challenges
Prior to the course, many of us had limited knowledge on the extent of the food challenges. We
now have much greater awareness on these, as well as how we can each make an impact.

Role of cost and economy
The course demonstrated how important finance is to achieving a sustainable transition and that
effort may need to first be placed at the holistic redefining of value through economic shifts.

