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Lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas studenten:

• Ha kännedom om och kunna redogöra för vad begreppen entreprenöriellt lärande och entrepre-
nörskap betyder för lärare och elever i skolan

• Ha kännedom om hur elevers entreprenöriella förmågor i skolarbeten kan utvecklas

• Ha kännedom om pedagogiska strategier och förhållningssätt för entreprenöriellt lärande och för-
ändringsarbete i skolan

• Ha kännedom om aktuell forskning inom området.

• Visa förmåga att reflektera över sitt eget lärande i kursen

Innehåll
• Lärteorier och begrepp bakom entreprenöriellt lärande i skolan

• Exempel på entreprenörskap och entreprenöriella lärprocesser

• Intervjuer med entreprenöriellt arbetande lärare och personer i närsamhället

• Pedagogiska strategier i förändringsarbete i skolan

Undervisningsformer
• Distansföreläsningar, tillgång till bredband 0,5 Mbit/s krävs

• Individuella arbeten

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Examination och betyg
Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Examinationen består av två individuella inlämningsuppgifter.
För Godkänd ska alla inlämningsuppgifter vara inlämnade och godkända samt att studenten ska uppfylla
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lärandemål.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
Examinationsmoment Omfattning Betyg

Examination 2.5 hp U/G

Kursvärdering
Kursutvärdering sker vid kursslut.

Kurslitteratur
Skolverket (2010). Skapa och våga: Om entreprenörskap i skolan. Forskning för skolan. Stockholm: Skol-
verket. 228

Falk-Lundqvist, Å., Hallberg, P-G., Leffler, E., Svedberg, G (2011) Entreprenöriell pedagogik i skolan -
drivkrafter för elevers lärande Stockholm: Liber

Dessutom tillkommer stöd och inspirationsmaterial ca 200


