Framtidsfröns lästips

Aha! Företagsamt lärande!

En skola för förnyelse.
Av Bengt Johannisson, Torsten Madsén & Christer Wallentin
http://www.skolverket.se/sb/d/2810

Entreprenöriell pedagogik i skolan

Drivkrafter för elevers lärande
Av Åsa Falk Lundqvist, Per - Gunnar Hallberg,
Eva Leffler & Gudrun Svedberg

Entreprenörskap i skolan

På skolverkets hemsida kan du hitta mycket information
om Entreprenörskap i skolan.

Företagsamt lärande och arbetsliv

Ett utbildningsmaterial för arbetslivet; företagare
– näringsliv – närsamhälle.
Av Christina Drugge & Torbjörn Danell

Företagsamt och ledarskap

Ett utbildningsmaterial för skolledare och politiker.
Av Åsa Falk Lundqvist & Torbjörn Danell

Företagsamt lärande i lärarutbildningen
Att lära andra lära företagsamt.
Av Åsa Falk Lundqvist & Torbjörn Danell

Företagsamt lärande i teori och praktik

Handbok för lärare och elever.
Av Åsa Falk Lundqvist & Per - Gunnar Hallberg.

Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan.

En kunskapsöversikt som ger en samlad bild av erfarenheter,
begrepp och forskning kring entreprenörskap i skolan och
fungerar som vägledning både för dig som är verksam i skolan
och för dig som är intresserad av vad som händer i skolan.
Skolverket: Stockholm (2010)

Bedömning för lärande

Bedömning är ett av de effektivaste pedagogiska redskapen för
att utveckla elevers lärande förutsatt att bedömningen
genomförs på ett bra sätt.
Metodbok Av Christian Lundahl (2011)

Önsketanken, Entreprenörskap i förskolan
Önsketanken är en samling erfarenheter, upplevelser, goda
tankar och idéer som författaren har samlat på sig från
pedagoger, föräldrar, barn och andra människor kring hur
man arbetar med entreprenörskap i förskolan.
Av Elin Sundgren (2008)
									

Anna kör skogsmaskin, Styrkan sitter inuti

Boken handlar om Anna som utbildar sig till sitt drömyrke,
nämligen att köra skogsmaskin. Boken handlar om hur en
arbetsdag kan se ut för Anna och hur Anna vågade ta
steget att satsa på sitt drömyrke.
Av Anna Andersson Utter & Jenny Claesson (2012)

Sex, mobiler och mobiltelefoner
-pedagogik underifrån

Boken är en handledning till hur skolan kan organiseras
så att eleveras kunskaper och intressen sätter en tydligare
prägel på undervisningen.
Av Johan Krantz och Pelle Persson (2001)

Skrifter:
Framgång i undervisningen

En sammanställning av forskningsresultat som stöd frö
granskning på vetenskaplig grund
Skolinspektionen (2010)
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/08-om-oss/
sammanfattning-forskningsoversikten.pdf

Entreprenörskap i skolan, kort informationsskrift

Skolverket (2010)
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer
/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se
%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2456.
pdf%3Fk%3D2456

Avhandlingar
Entreprenurship in school settings.

Hur har det gått för skolor att implementera begreppen om
Entreprenörskap utifrån styrdokumenten och vad har det i
praktiken inneburit för undervisningen.
Av Karin Axelsson (2017)
http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1090459/FULLTEXT01.pdf

Måste det här vara en väckelserörelse? En studie om (det som
kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan utifrån Basil
Bernsteins begreppsapparat.
Avhandlingen vill beskriva och förstå förutsättningar för, och
eventuella konsekvenser av entreprenöriellt lärande i grundskolans
senare år.
Monika Diehl (2017)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1085562/FULLTEXT03

An Entrepreneurial Mindset: Self-Regulating Mechanisms for
Goal Attainment

Avhandlingen utgår från forskning om hur entreprenörer lär, och hur
det kan förstås när man jobbar med entreprenöriellt lärande i skolan,
framförallt med ett fokus på entreprenöriellt lärande som ett sätt
att lära.
Ida Lindh (2017)
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1089965/FULLTEXT01.pdf

Ted-föreläsningar
Sir Ken Robinson
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms
https://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_
creativity?language=sv
Carol Dweck Growth mindset
https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_
can_improve?language=sv
Angela Lee Ducksworth
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=sv

