
 

 

UR/Kunskapskanalen  filmar två dagars föreläsningar på och med Malmö 

högskola den  19 – 20:e oktober. Program nedan. Alla är välkomna! 

Plats: Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10 i sal D 138 

 Dag 1 – Samhällsutmaningar och entreprenöriellt lärande i skola och högre utbildning. 

Möjligheter och hinder 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna föreläsningsdag är att genom ett antal föreläsningar belysa 

entreprenörskapsbegreppets mångfacetterade gestaltningar inom skola och utbildning, vilka uttryck 

det tar sig i högre utbildning och vilka konsekvenser det får för samhället, och högre utbildning. 

Några föreläsare kommer att ha ett fokus mer på begreppet i sig och andra på konkreta exempel på 

hur man kan arbeta med entreprenöriellt eller utmaningsbaserat lärande i skolan, samt vad man vet 

om dess effekter. Föreläsare är både forskare och lärarutbildare som bidragit till antologin 

Entreprenöriellt lärande i skolan (ibid) samt forskare på andra lärosäten i Sverige som bidrar till att 

utveckla kunskap och inslag av entreprenörskap i högre utbildning. 

Frågeställningar som kommer att belysas under dagen: 

        Vad betyder ett ökat fokus på entreprenörskap och entreprenöriellt lärande för akademins 

roll i samhället?  

        Kan ett fokus på innovation och entreprenörskap kombineras med akademins traditionella 

fokus på kritisk granskning och opartiskhet?  

        Kan kvalitéer som innovation och entreprenörskap undervisas, i så fall hur och med vilka 

konsekvenser? 

        Hur gestaltas och vilket signalvärde får ett entreprenöriellt lärande i olika utbildnings- och 

samverkanskontexter? 

09.00-09.10: Välkomna och inledning. Kort inledning av dagen av vikarierande rektor Cecilia 

Christersson och Jens Sjölander   

09.20 – 09-40: Utmaningsbaserat lärande, entreprenöriellt lärande och PBL i högre utbildning. Vad 

och varför? Cecilia Christersson, vikarierande rektor Malmö högskola 

09.50 – 10.20:  Om lärarstöd och entreprenöriellt lärande/entreprenörskap i utbildningen: Vad 

betyder det och vad behöver förändras?  Samtal mellan Mikael Björk från Centrum för Akademiskt 

Lärarskap (AKL) och studenter. Moderator: Per Dahlbeck 

10.20 - 10.50 PAUS och kaffe 

Entreprenöriellt lärande inom skola och utbildning – utmaningar och möjligheter 

10.50 – 11.05: Per Dahlbeck, universitetsadjunkt, Malmö högskola pratar om: Korta och långsiktiga 

mål 

11.10 – 11.25: Balli Lelinge, universitetsadjunkt, Malmö högskola pratar om: Musikalen som en 

entreprenöriell katalysator 



11.30 – 11.45 Annelie Einarsson, universitetsadjunkt, Malmö högskola pratar om: Entreprenöriellt 

lärande i dramapedagogik. 

11.45 – 12.45 Lunch och mingel 

Samhällsutmaningar och lärande för framtiden 

12.50 -  13.20: Lärande, utbildning, och samhällsengagemang. Fredrik Björk i samtal med Helene 

Hasslöf 

13.25 – 13.55: Om forskningscirklar och design som lärande för förändring. Per-Anders Hillgren och 

Magnus Johansson. 

14.00 – 14.20 Paus och Kaffe 

Perspektiv och erfarenheter från praktiken 

14.20 – 15.00: Susan Wahlgren Persson( Ung Företagsamhet), Drivhuset, Coompanion, Ragnar 

Åsbrink (Skolverket) och Pär Widén (Malmö högskola/Lärande och samhälle) i ett samtal om 

entreprenörskap i skola och högre utbildning. Vad är entreprenöriellt/utmaningsbaserat för dig ?Om 

mötet mellan teori och praktik. Hur öka kunskapsallianser för kunskapssamverkan. Moderatorer: Balli 

Lelinge och Jonas Christensen.  

15.10 – 15.50 : Magnus Hoppe (Mälardalen högskola), Linda Johansson (Karolinska Institutet) och 

Jens Sjölander (Malmö högskola) om erfarenheter av integrering av entreprenörskap i högre 

utbildning.    

16.00 – 16.30  Summering och avslutning 

 

Dag 2 – Malmö högskola i samhället och samtiden 

Syfte 

Syftet är att visa fram ett axplock av spännande nutida forskning på Malmö högskola som 

kan användas i olika utbildnings- och folkbildningssammanhang. 

Program – varje föreläsningspass är 20 minuter. 

09.00 – 09.20: Vad spelar skogen för roll? Att observera vegetation och klimat från rymden.  

Professor Per Jönsson  

09.25 - 09.45: Hur gör man för att få fler tjejer att bli rörmokare och killar att jobba i förskolan? 

Varför styr kön och klass fortfarande studie- och yrkesval? Vilken är vägledarens roll att komma bort 

från könstereotypa yrkesval? Universitetslektor Frida Wikstrand slår hål på myten att studie- och 

yrkesval styrs av intresse. Frågan är hur vägledare ska tänka annorlunda.  

 

09.50 – 10.10: Hur ska vi kunna återvinna våra berg av begagnade kläder. Stor framtidsfråga med 

miljövinkel. Universitetslektor Tom Nilsson 

Kaffe 10.10-10.25 

 



10.30 – 10.50: Barn och ungdomar i staden – rörelsemönster, otrygghet och psykisk hälsa. 

Universitetslektor Anna-Karin Ivert 

 

10.55-11.15: Allvarlig ohälsa på grund av snabblån. Universitetslektor Richard Ahlström 

   

11.20 - 11.40: Mer idrott i skolan skärper inlärningsförmågan Docent Ingegerd Ericsson  

 

11.45 -12.05: Hur kan människan innehålla stjärnstoff från självaste bigbang? Fysiker, 

universitetslektor Henrik Hartman. Ljuset berättar vår historia. 

12.05 – 13.15: Lunch 

13.20 – 13.40: Varför måste språk- och ämnesutveckling gå hand i hand? Hör vad professor Maaike 

Hajer vill säga.  

13.45 – 14:05: Visste du att du har miljontals bakterier i munhålan? Vad spelar dessa för roll? 

Odont.dr. och övertandläkare Daniel Jönsson.  

14:10 – 14.30: Det kan hända vem som helst var som helst. Om otrygghet i Malmö 

Universitetslektor Caroline Mellgren  

 

14.35 – 14.55: Tänka rätt och tycka lämpligt. Vad är syftet med undervisning i historia?  

Doktorand Fredrik Alvén. 

Kaffe 14.55-15.10 

 

15.15-15.35: Varför slog Facebook men inte Minidisc? Universitetslektor Sara Leckner forskar om 

medier, hur internettrafik kan mätas och vad den kan användas till.  

15.40 – 16.00: Världens öppnaste land. Resultat av 2008 års lag om arbetskraftsinvandring i Sverige. 

Doktorand Henrik Emilsson  

16.05-16.25: Hur hör du att någon är sjuksköterska? Om språkets betydelse för yrket. 

Universitetslektor Cecilia Olsson Jers.  

 

 

 

 


