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Benämning
Entreprenörskap i utvecklingsländer

Högskolepoäng
7.5

Kursens innehåll

Under hela kursen kommer vi att förhålla oss till de historiska grunderna i entreprenörskap. Kursen har sin
grund i policyfrågor och entreprenörskapsteori där erfarenheter från konkreta fall kommer att används för
inspirerande lärande. Frågor som tas upp är:
- Idégenerering i förhållande till utveckling och hållbar utveckling
- Marknadens bedömning i relation till politisk bedömning
- Finansiella möjligheter i förhållande till fattigdomsbekämpning
Genom kontextualisering i utvecklingsländerna, kommer olika roller av entreprenörskap att betonas. Frågor
som tas upp är:
- Hur kan företagande bidra till utveckling och vilka är effekterna?
- Hur formar entreprenörskap liv i utvecklingsländer genom att fostra specifika mänskliga kvaliteter?
Detta innehåll kommer att behandlas individuellt av studenterna genom en essä som resonerar kring olika
entreprenörskapsinitiativ och dess effekter. Studenterna kan välja att beskriva ett fiktiv lärande fall, alternativt
vända sig till ett verkligt fall. Essän bör även förhålla sig de varierande processer som är involverade i
entreprenörskap i utvecklingsländer. Innehållet kommer också att behandlas i ett grupparbete där studenterna
skall utveckla en projektidé som skall bekämpa fattigdom i relation till ekonomisk, social och ekologisk
hållbar utveckling i ett utvecklingsland.
Förväntade studieresultat

Syftet med kursen är att introducera studenterna till en översikt över den roll som entreprenörskap har givits i
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relation till ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling, inklusive fattigdomsbekämpning. Fokus
ligger på en ökad förståelse för hur utveckling av regioner i Afrika, Asien och Latinamerika har eftersökts och
transformerats genom att:
- Beskriva de viktigaste utvecklingsutmaningarna under 2000 talet.
- Identifiera möjligheter till entreprenörskapsinitiativ i utvecklingsländerna, särskilt i förhållande till olika
former av politiska initiativ.
- Analysera vilka styrningsformer och maktrelationer som förekommer i entreprenörsinitiativ i
utvecklingsländer.
- Utvärdera ledarskap och dilemman i navigerandet kring risk och osäkerhet i utvecklingsregioner.
- Analysera, från teori och praktik, länkar mellan tekniska och/eller sociala innovationer, entreprenörskap och
hållbar utveckling.
- Identifiera och analysera de rådande inslagen i idéer om olika former av entreprenörskap i
utvecklingsländer.
- Kritiskt granska och diskutera entreprenörskapets relation till annan intervention, såsom bistånd, handel och
utländska direktinvesteringar.
Undervisning

Undervisningen kommer att baseras på föreläsningar, inspirerande gästföreläsningar, grupparbeten,
diskussioner och kritiskt reflekterande uppdrag. Litteratur, artiklar och intervjuer kommer att användas under
hela kursen.
Kursen ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examinering
Studenternas betyg kommer att grundas på tre faktorer
• Individuell uppsats
• Projektarbete i gruppform
• Aktivt deltagande i kursen
Betygsskala
Underkänt (F), Underkänt med kompletteringsmöjlighet (Fx), Tillräckligt (E), Tillfredsställande (D), Bra (C),
Mycket bra (B), utmärkt (A)
Närvaro
Närvaro är obligatorisk.
Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats, har studenten rätt att en gång per termin
under den påföljande treterminersperioden examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får inte tillgodoräknas i examen vid Stockholms universitet samtidigt med annan, inom eller utom
landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna
kurs.
Övrigt

Kursen ges inom ramen för Stockholm School of Entrepreneurship (SSES).
Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.
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