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Förord 
 
Först och främst skulle jag vilja tacka min handledare Nils Wåhlin för allt stöd och ovärderlig 
feedback som jag erhållit under arbetets gång. Utan denna hjälp hade arbetet aldrig kunna 
flyta på så pass väl som det har gjort. 
 
Sen måste jag även be att få tacka Martin Alfredsson som har bidragit dels med idéer till 
själva undersökningen men även funnits till hands när enkäter behövde delas ut till de elever 
som han hade hand om. Sen skulle jag även vilja ge ett stort tack till de lärare vid Östra 
gymnasieskolan i Umeå som har avvarat tid så att jag har kunnat genomföra min studie samt 
berikat studien med information om arbetssätt med mera. 
 
Även ett stort tack till de elever vid Östra gymnasieskolan som frivilligt och så pass 
entusiastiskt åtog sig att fylla i enkäterna och därmed bidrog till studiens resultat. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min familj och mina vänner för all hjälp och stöd som har 
lett till att jag har kunnat slutföra detta arbete. Ni har allihop bidragit till att jag kan se tillbaka 
på denna tid, om än jobbig vid vissa tillfällen, som en fantastiskt rolig period av mina studier.  
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Sammanfattning 
 
Entreprenörskapsutvecklingen har blivit ett omdebatterat ämne i dagens samhälle där den 
svenska regeringen har insett att för att den ekonomiska utvecklingen ska kunna gå framåt så 
krävs det att fler individer stimuleras till att starta egna företag. Både forskare och politiker 
anser att det är inom skolsystemet som det är möjligt att mest effektivt påverka individer och 
därför bör det vara där som insatser först och främst bör sättas in. Problematiken ligger dock i 
att ämnet entreprenörskap kan betyda vitt skilda saker beroende på vem som ser på det. Det 
finns inga konkreta hänvisningar och definitiva svar på hur entreprenörskapsutveckling ska 
nås vilket försvårar det arbete som läggs ner i syfte att gynna entreprenörskap. En annan 
aspekt är frågan huruvida Sverige ska satsa på att utbilda fler individer som startar egna 
företag eller om målet är fler individer som agerar entreprenöriellt?  
 
Utifrån teorier om entreprenörskap har jag dels diskuterat svårigheten med ämnet och de 
definitioner som finns men även hur dessa infallsvinklar kan appliceras i skolmiljön. Målet 
med denna studie är att undersöka gymnasieelevers attityder till skolans förmåga att utveckla 
deras entreprenöriella egenskaper och hur de upplever skolmiljön. Studien ska även besvara 
om elever som har haft en ekonomiskt inriktad kurs påverkats mer till entreprenörskap än de 
som inte har gått en sådan kurs.  
 
För att besvara dessa frågor har en kvantitativ undersökning genomförts genom att enkäter har 
delats ut till 126 stycken delvis slumpmässigt utvalda elever. Den empiriska undersökningen 
genomfördes på Östra gymnasieskolan i Umeå. Resultaten har därefter analyserats med hjälp 
av datorprogrammet SPSS enligt vedertagna statistiska metoder. 
  
Resultaten visar att det finns ett samband mellan elevers åsikter angående skolmiljöer och 
skolans utveckling av entreprenöriella egenskaper. De elever som ansåg att skolan hade 
relativt väl utvecklade lärmiljöer tyckte allt som oftast att skolan hade utvecklat deras 
entreprenöriella egenskaper mer än de som inte ansåg att lärmiljöerna var särskilt bra. 
Däremot fanns det inga bevis för att ekonomiskt inriktade kurser hade en större påverkan på 
utvecklingen av entreprenöriella egenskaper än vad andra kurser hade.  
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1. Inledning 
Denna del syftar till att ge en inledande historisk bakgrund till entreprenörskap inom skolan och 

försöka ge en övergripande bild över vilka förutsättningar som finns i dagens samhälle samt vilka 

problem som existerar. Denna del mynnar sedan ut till en uppställning av hypoteser samt vilket syfte 

som studien har.  

1.1 Problembakgrund 
Entreprenörskap som ett teoretiskt ämne har funnits med sedan början på 1900-talet då bland 
annat Joseph Schumpeter utvecklade teorier kring entreprenören och dennes roll i samhället. 
Många forskare har genom åren diskuterat, myntat teorier och försökt förklara entreprenörens 
egenskaper och roll utan att kunna enas om en definitiv definition. Genom att forskare har 
figurerat i olika tider där samhällsförutsättningarna har varit vitt skilda, har detta lett till att 
deras resultat kan tolkas på många sätt. En annan faktor som påverkat att entreprenörskapet 
blivit ett så pass brett och oklart ämne är för att forskare från olika ämneskategorier har 
forskat inom ämnet med olika utgångspunkter. Beteendevetenskap och nationalekonomi är 
bara ett fåtal av de områden som har varit inne och försökt förklara fenomenet vilket även lett 
till att forskarna använder olika argument och ”bevis” för att bättre lyckas övertyga andra om 
att deras hypotes är korrekt. Entreprenörskap betyder olika beroende på vem som försöker 
förklara ämnet men det går att se tendenser och vissa typiska drag vilket har gett en bättre bild 
utav vad entreprenörskap betyder i samhället och vem entreprenören är.  
 
I Entreprenörskapsbarometern 2008, som är gjord av NUTEK (numera Tillväxtverket), går 
det att läsa att 75 procent av de unga i dagens samhälle kan tänka sig att bli egenföretagare 
och nästan 40 procent vill helst av allt vara självanställd. Resultaten visar även att de 
ungdomar som blivit uppmuntrade och upplysta av skolan om entreprenörskap och eget 
företagande även är de som har en mer positiv inställning till att själva starta ett företag. Ett 
problem som dock har uppstått för regeringen att lösa är att paradoxalt nog så vill yngre, runt 
20 år, hellre starta eget företag än de äldre men samtidigt så är det väldigt få unga som startar 
egna företag. Detta innebär att de unga inte anser sig själva ha de kompetenser, kunskaper och 
kapital som behövs för att starta ett företag, vilket gör att de hellre till en början söker sig till 
en anställning för att lära sig mer om arbetslivet. Sammanfattningsvis aviserar denna rapport 
att det är skolan som är viktig för att utveckla entreprenöriella beteenden. Men målet behöver 
inte vara att ungdomarna direkt de gått ut gymnasieskolan ska starta ett eget företag, utan att 
ge dem kunskaper om hur de kan gå tillväga samt att väcka intresset för eget företagande så 
att de möjligtvis någon gång i framtiden blir egenföretagare (Entreprenörskapsbarometern, 
2008).     
 
Länge har det diskuterats kring skolans roll och vilket arbete den gör för att framhäva 
entreprenörskapet som på senare år ansetts betyda mer och mer för samhället och ekonomin. I 
en C-uppsats skriven av P. Bäckström och J. Karlsson med titeln ”Skolas för entreprenörskap 
– En studie om skolans roll för att främja entreprenörskap” har det visat sig att skolan inte 
lägger ner alltför mycket arbete och energi på att utveckla entreprenörskapet men att det fanns 
en potential för det (Bäckström & Karlsson, 2004). Forskare och teoretiker har upptäckt att 
skolan verkar vara den plats där det går att forma ungdomar till att bli mer företagsamma och 
entreprenöriella. Dock så är det många som uttrycker att det inte går att förmå skolorna att 
utbilda studenter till entreprenörer, för att nå detta så krävs det att varje student redan besitter 
ett genuint intresse för att starta ett företag. Detta innebär alltså att skolan bör inrikta sig på att 
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främja företagsamma elever och utveckla kunskaperna samt intresset som senare kan leda till 
att studenterna vill starta ett eget företag.  
 
Bengt Johannisson är den forskare i Sverige som främst har uttryckt att skolan är viktig för att 
främja företagsamma individer. Han anser att barn redan från begynnelsen innehar de 
entreprenöriella egenskaperna som eftersöks av samhället. Barnen är utforskande och vill 
ständigt lära sig mer om den omvärld som de befinner sig i vilket de gör genom att ifrågasätta 
allt som de kommer i kontakt med. Med detta synsätt skulle det alltså innebära att skolans 
uppgift är att stimulera och utveckla dessa sidor hos barnet genom en inte alltför sträng 
uppfostran utan låta barnen få lite friare tyglar att utforska möjligheter. Många forskare verkar 
vara överens om att först och främst måste de entreprenöriella beteendena och egenskaperna 
utvecklas för att senare i utbildningen kunna ta tillvara på dessa genom exempelvis kurser i 
hur man startar och driver företag (Johannisson, 2005 och Johannisson, Madsén & Wallentin, 
2000).  
  
I ett regleringsbrev från regeringen för år 2009 så ska Skolverket utveckla och skapa nya 
möjligheter för att främja och stimulera entreprenörskap inom skolan. I detta regleringsbrev 
anser regeringen, i enlighet med vad många forskare anser vore det bästa sättet för att 
utveckla entreprenörskapsläran inom skolan, att ”Eget företagande måste bli ett lika naturligt 
val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att 
hjälpa elever och studerande att utveckla och ta till vara på de kunskaper, kompetenser och 
förhållningssätt som behövs.”(Regeringskansliet/Skolverket, 2009). Regeringen har byggt upp 
en rätt så allmän plan där riktlinjerna har varit att försöka inarbeta betydelsen av varför 
entreprenörskap ska bli en större del utav det svenska utbildningssystemet. Effekterna av de 
konkreta åtgärderna som regeringen har satt in, till exempel förslaget om införandet av en ny 
gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi samt att skolorna ska samarbeta mer med 
arbetslivet, kommer inte att synas inom en relativt kort framtid. På längre sikt kommer 
förhoppningsvis åtgärderna ha slagit väl ut men det kommer bli svårt att peka ut vilken åtgärd 
som har lett till vilken effekt.   
 
Många av de tidigare undersökningarna som har gjorts inom detta område har inriktat sig mot 
att använda sig utav kvalitativa studier, det vill säga att forskarna har intervjuat i huvudsak 
lärare men även till en liten del elever. Studierna har försökt utveckla en förståelse för hur 
lärare har uppfattat entreprenörskap som pedagogiskt ämne och det har visat sig att lärare 
mestadels anser att entreprenörskap sammankopplas med att starta och driva företag. Det är 
väldigt få som har tänkt i banorna att utbilda företagsamma elever och när de har börjat se det 
ur en annan synvinkel så öppnade sig både nya möjligheter men även problem med hur de ska 
kunna lära ut detta. Vissa forskare anser att lärare är för dåligt utbildade i entreprenörskap och 
den speciella pedagogik som behövs för att kunna utbilda på rätt sätt. De elever som har 
tillfrågats i olika intervjuer verkar uppleva att de har fått mer självförtroende och en ökad 
förståelse för sin utveckling när de fått en mer entreprenöriell utbildning (Ahlström & Rendal, 
2007).  
 
Denna studie grundar sig istället på en kvantitativ metod där intentionen är att försöka se hur 
elever ser på sin egen entreprenöriella utvecklingsprocess. Huvudproblemet som kan uppstå 
med enkätundersökningar är att lägga frågorna på en språklig nivå där frågorna inte innehåller 
för mycket facktermer som gör de svåra att förstå men samtidigt inte för lätta så att frågorna 
tappar sin signifikans för ämnet. Tanken är att gymnasieeleverna ska få ge utlopp för sina 
tankar om hur väl de anser att skolan utvecklar vissa personliga egenskaper samt hur mycket 
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de stimuleras till att ta eget ansvar och fritt få uttrycka sina idéer och åsikter. Förhoppningsvis 
leder detta till att en större förståelse erhålls över huruvida eleverna anser att de skolpolitiska 
åtgärderna, som de förmodligen inte vet någonting om, har genomförts. 

1.2 Problemformulering 
Anser gymnasieelever att skolan lyckas med att stimulera och utveckla dem till att bli mer 
företagsamma och entreprenöriella i sina beteenden och hur skulle detta kunna utvecklas än 
mer?  
 
Hypotes 1: Elever som anser att skolan har väl utvecklade entreprenöriella skolmiljöer 
uppfattar att skolan har utvecklat deras entreprenöriella egenskaper i högre grad än de som 
inte anser att skolan har speciellt utvecklade entreprenöriella skolmiljöer. 
 
Hypotes 2: Elever som har gått någon form av ekonomiskt inriktad kurs kommer att anse att 
skolan har utvecklat deras entreprenöriella egenskaper mer än de som inte har gått någon 
sådan kurs.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och ge en liten inblick i hur pass väl regeringens 
försök att främja entreprenörskap har slagit igenom hittills inom skolväsendet. Avsikten är att 
gymnasieelever ska få en möjlighet att uttrycka hur de uppfattar att de själva utvecklas och 
hur skolans utbildningsmiljö är. Målet är att se om det finns någon korrelation mellan de 
uppfattade skolmiljöerna och utvecklingen av entreprenöriella egenskaper.  
  

1.4 Avgränsningar 
Denna undersökning kommer att begränsas till elever vid Östra gymnasiet i Umeå eftersom 
skolan kan anses vara representativ för en ”normal” gymnasieskola. Östra har inga kurser 
utöver det vanliga, som kan ses som mer eller mindre entreprenöriellt utbildande än vad andra 
skolor har. Då studien endast kommer att behandla elever från en skola i Umeå så är det 
möjligt att resultatet inte är representativt för alla gymnasieskolor i Umeå men det underlättar 
analysen av denna undersökning. Om flera skolor hade varit inblandade så hade det varit 
tvunget att även undersöka vilka skillnader som finns i varje skolas utbildningsupplägg för att 
kunna ge en förklaring till varför eleverna tycker på ett visst sätt.  
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2. Utgångspunkter 
Detta kapitel behandlar varför ämnet valdes samt bakomliggande personliga erfarenheter och 
faktorer som kan påverka inriktningen och innehållet av studien. 

2.1 Ämnesval 
Jag har valt att undersöka entreprenörskap och i synnerhet den entreprenörskapsutveckling 
som sker i de svenska skolorna. Anledningen till att jag valt detta är för att entreprenörskap 
idag anses av många, inklusive många av beslutsfattarna i Sverige, vara en vital del för att 
skapa ett samhälle med god tillväxt. Det har visats i studier att ungdomar och individer 
överhuvudtaget har ett stort intresse utav att starta nya företag och att bli egna företagare 
istället för anställda men att det inte är speciellt många som gör det. Frågan här blir ju givetvis 
om det är på grund utav de samhällshinder som finns, till exempel skatter, eller om det beror 
på den svenska utbildningen. Jag har valt att inrikta mig och studera skolans inverkan på 
entreprenörskap; vilka åtgärder som har tagits för att förbättra läget samt vad forskare anser 
vore rätt väg att gå för att främja entreprenörskap i skolan.  
 

2.2 Kunskapssyn 
I varje studie som genomförs så kommer det behövas från forskarens sida att ta ställning till 
huruvida den ser på verkligheten, det vill säga att i grova drag redogöra för om den sociala 
verkligheten i första hand ska subjektivt tolkas eller ha en mer naturvetenskaplig inriktning. 
Positivism förknippas med den naturvetenskapliga inriktningen, där till exempel forskaren 
utgår ifrån att kunskap som kan uppfattas och verifieras av sinnen ska anses vara ”riktig”. 
Oftast används den positivistiska synen när kvantitativa metoder görs då denna inbringar mer 
”hårddata” som inte behöver förklaras speciellt mycket vidare. Hermeneutiken inriktar sig på 
de faktorer som kan ligga som grund till att resultaten visar på ett visst förhållande, därav så 
får forskaren fram ”riktig” kunskap genom sina egna preferenser och inställningar. Denna 
inriktning är således mer vanlig då kvalitativa studier genomförs där det finns mer utrymme 
för tolkningar av svaren (Bryman & Bell, 2005, s.26-29). 
 
I denna studie så kommer jag att i första hand att inrikta mig mot det positivistiska synsättet 
där målet är att visa på tydliga resultat som speglar hur verkligheten ser ut. Dock så kommer 
jag även att involvera det hermeneutiska synsättet senare i studien eftersom jag vill ge möjliga 
förklaringar till varför det ser ut som det gör. Därför kommer det vara viktigt för mig att både 
vara objektivt inställd under studiens genomförande men även att tydligt ange vilka tankar 
och erfarenheter som kan påverka mig till att dra vissa slutsatser.      

2.3 Förförståelse 
Detta avsnitt är tänkt att ge en förståelse för, utöver varför jag valt ämnet, hur mina tankar har 
varit runt detta ämne sedan tidigare. Alltid när undersökningar ska göras kommer subjektiva 
bedömningar att involveras i arbetet, detta gäller både då resultaten ska tolkas men även vid 
tidpunkten då beslut tas om vilka teorier som ska tas med i arbetet (Bryman & Bell, 2005, 
s.42). En studie bör i så stor utsträckning som möjligt innehålla objektiva bedömningar för att 
säkerställa att resultatet är korrekt och användbart som referens för andra. Dock så är det svårt 
att vara totalt objektiv i praktiken då det alltid existerar bakomliggande värderingar och 
antaganden hos forskaren som den inte har reflekterat över eller som uppstår under utförandet 
av undersökningen (Bryman & Bell, 2005, s.44). Då mina tankar och uppfattningar kommer 
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styra riktningen på denna studie så ska jag försöka ge en inblick dels i mina tankebanor men 
även ta fram möjliga erfarenheter och faktorer som har påverkat min världsbild. 
 
På gymnasienivå gick jag naturvetenskapsprogrammet vid Östra gymnasieskolan i Umeå med 
inriktning mot naturämnen och den enda kontakt som jag fick med något ekonomirelaterat var 
genom en ekonomikurs som jag tog. Den kursen handlade dock mer om grundläggande 
kunskaper i redovisning samt även till viss del om hur ett företagsuppstartande går till. För 
närvarande går jag Civilekonomprogrammet vid USBE och det är först här som jag har 
kommit i kontakt med begreppet entreprenörskap i de två sista momenten av 
Företagsekonomi B.  
 
Efter att ha fått sätta sig in mer i ämnet entreprenörskap så försökte jag jämföra de teorier och 
processer som ställts upp under min egen skolgång. Det finns en massa egenskaper och 
beteenden som hänvisas till att vara entreprenöriella och flera av dem skulle jag kunna se att 
skolan har försökt inpränta på oss elever. Skolan har försökt stimulera en till att vara kreativ 
och ta eget ansvar men som jag ser på det hela så har väl aldrig det uttalade målet varit att 
barnen skulle bli mer entreprenöriella i sitt sätt att vara. Jag har den uppfattningen att många 
av de entreprenöriella beteenden och egenskaper som nämns är så pass allmänna även som 
egenskaper som vuxna behöver i livet i övrigt. Detta gör att skolan inte har någon tydlig 
inriktning på både hur och varför de ska lära ut för att främja entreprenörskap, åtminstone i 
grundskolan. 
 
Gymnasieskolorna verkar ha fått lite tydligare direktiv vad gäller hur de ska ställa sig till 
utlärningen av entreprenörskap. I gymnasiet arbetas det mer med att försöka utbilda elever till 
att starta och driva företag utan att i någon större utsträckning använda ordet entreprenörskap. 
Det finns ju givetvis både entreprenörskapsprogram vid vissa skolor samt många 
gymnasieutbildningar som är yrkesförberedande men i övrigt så anser jag att de flesta 
program förbereder eleverna för fortsatta studier vid högskolor.  
 
Under ett barns uppväxt kommer lärare vara en stor del utav deras uppfostran. Barn tillbringar 
en stor del utav sin tid i skolmiljöer vilket gör att lärarna har en viktig del i deras personliga 
utveckling. Barnen kommer att uppfostras och utbildas beroende på vilken typ av lärare de har 
där kunniga, pedagogiska och engagerade lärare överlag utvecklar barn mest. Nu vet inte jag 
exakt vilken kunskap som lärare har om entreprenörskap men den känsla jag har är att de 
starkt förknippar detta med att starta och driva företag vilket gör att de inte alltid känner att 
detta passar in i deras sätt att lära ut. Hur är det ens tänkt att som lärare kunna visa 
engagemang och utbilda för något som de inte vet hela innebörden av eller för vilka ändamål 
som det ska göras?  
 
De punkter som jag anser är viktigast när det kommer till entreprenörskapsutveckling i skolan 
är att först och främst hitta en definition på entreprenörskap eller alternativt sätta upp ett 
tydligt mål för hur och varför det ska arbetas med entreprenörskap i skolan. Sedan gäller det 
att låta lärare vara med i diskussionen angående hur pedagogiken och utlärningen kan se ut 
vid varje enskild skola för att främja utvecklingen av entreprenöriella egenskaper bland 
barnen. Genom att låta lärarna vara med och bestämma så undviks problemet att lärare kan 
känna att de blir tvingade att ändra på sitt sätt att utbilda vilket kan skapa missnöje. 
Förhoppningsvis kan detta leda till fler skolmiljöer där entreprenöriella egenskaper och 
beteenden utvecklas samt gör barn mer engagerade och företagsamma utan att för den delen 
försämra skolresultaten. 
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2.4 Perspektiv 
Tidigare undersökningar har oftast inneburit att intervjuer gjorts med lärare och i ett fåtal fall 
även med elever och detta har gett en delvis förklaring till en sida utav hur entreprenörskapet 
fungerar i skolan. Perspektivet i denna studie kommer att anta en annan inriktning som det 
finns relativt lite forskning kring, nämligen att helt utgå ifrån ett individ- och ett 
elevperspektiv genom en kvantitativ metod. Undersökningen kommer frambringa många 
elevers attityder och uppfattningar om hur entreprenörskapet i skolan är. Detta kommer 
förhoppningsvis att bidra till att fler undersökningar görs för att få vidare förståelse från 
många olika infallsvinklar över ämnet. I viss mån kommer denna undersökning även att 
inbegripa ett genusperspektiv då skillnader i åsikter mellan könen kommer att analyseras för 
att se om kvinnliga eller manliga elever har en större uppfattning om huruvida skolan är 
entreprenöriellt främjande.   
 

2.5 Val av angreppssätt 
Det finns två stycken huvuddrag när angreppssätt väljs för en undersökning, deduktiv och 
induktiv ansats. Angreppssättet visar på hur forskaren väljer att ställa upp sin undersökning 
och sitt arbete för att kunna koppla ihop teorier och forskning med varandra (Bryman & Bell, 
2005, s.23). I grova drag så är den deduktiva teorin uppbyggd på så sätt att teorier ska 
bekräftas via undersökningar och observationer. Oftast anses den deduktiva ansatsen vara 
linjär i sitt uppbyggnadssätt då varje steg i undersökningsprocessen kommer i en logisk 
ordning efter varandra men detta sker inte i alla studier. Strukturen på denna brukar utgå ifrån 
att hypoteser först tas fram ur teorier för att sedan gå vidare till datainsamling, analys av 
resultat och på så sätt acceptera eller förkasta hypoteserna. I vissa fall kan resultaten utmynna 
i att teorierna och hypoteserna måste omarbetas då resultaten visat något oväntat (Bryman & 
Bell, 2005, s.23 och Saunders et al, 2003, s.86). Den induktiva ansatsen går åt motsatt håll där 
forskaren utgår ifrån den data som insamlats i undersökningen för att sedan försöka ge en 
förklaring via egna teorier (Bryman & Bell, 2005, s.25 och Saunders et al, 2003, s.85).  
 
Denna undersökning kommer att följa relativt strikt det linjära förhållningssättet till den 
deduktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen är även det tillvägagångssätt som oftast används 
för att förklara relationen mellan teori och empiri i samhällsvetenskapliga forskningar 
(Bryman & Bell, 2005, s.23). För denna ansats finns det några utmärkande kännetecken. 
Inledningsvis så ställs hypoteser upp för att försöka få till en förklaring till om det finns någon 
relation mellan olika variabler, till exempel mellan skolmiljö och entreprenöriella förmågor. 
För att kvantitativt kunna mäta dessa variabler måste begreppen operationaliseras vilket 
innebär att de bryts ner i mindre bitar och görs både tydligare samt lättare mätbara. Detaljerna 
för hur detta gjordes i denna studie behandlas i kapitlet Praktisk Metod. Tanken med att 
operationalisera begreppen är att göra en tydligare definition av vad begreppen innebär och på 
så sätt visa upp de i sin enklast möjliga form. En annan aspekt är att för att kunna generalisera 
sina resultat på en större population så krävs det att ett tillräckligt stort urval görs och att även 
urvalet om vilka respondenter som ska involveras är väl förberett och motiverat. Den sista 
aspekten är att när själva undersökningen ska göras så måste forskaren vara så lite involverad 
som möjligt. Det innebär att forskaren ska vara objektiv och inte påverka respondenterna 
nämnvärt med antingen sin närvaro eller sättet den ställer frågorna (Saunders et al, 2003, s.86-
87).  
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Något som alltid kan diskuteras är huruvida forskaren är objektiv eller inte i sin undersökning. 
En forskare behöver hela tiden göra medvetna val inom teorin, metoden, datainsamlingen och 
så vidare. Den teori som behandlas i varje forskning är subjektivt utvald av forskaren och 
avser att förklara något som den uppfattar som relevant för studien. Även frågornas 
utformning och studiens genomförande är uppbyggda efter hur forskaren ansett det är 
lämpligast att gå tillväga för att uppnå de mål som eftersträvas. Den subjektivitet som kan 
uppstå och som hela tiden finns med i en undersökning behöver inte alls vara till nackdel eller 
uppfattas som en brist på objektivitet så länge forskaren reflekterar och analyserar vilka 
faktorer som kan ligga bakom vissa beslut. Sedan gäller det att även ta i akt på vad för slags 
konsekvenser som de olika besluten kan få och genom att motivera de val som görs så bidrar 
det till en minskning utav kritik som kan uppstå mot studien.   
 

2.6 Datainsamling 

2.6.1 Sekundärkällor 
Dessa källor är de som oftast utnyttjas vid olika studier och innebär att tidigare publikationer 
av tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar, böcker med mer används. Just denna typ av källor 
har haft en explosionsartad ökning i tillgänglighet genom att Internets inverkan blivit allt 
större i dagens samhälle (Saunders et al, 2003, s.50-51). Denna typ av källor, i motsats till 
primärkällor, har som syfte att nå en bredare målgrupp och är inte speciell för en specifik 
studie.   
 
För denna undersökning så har vetenskapliga artiklar, kurslitteratur, tidningsartiklar, 
webbaserade tidningsartiklar, avhandlingar, offentlig statistik och tidigare uppsatser använts 
för att bygga upp relevansen för undersökningen. För att finna denna typ av information så 
har sökmotorer, www.google.com, samt Umeå universitetsbiblioteks databaskatalog använts. 
De sökord som har genererat källorna är entrepreneurship, education, entreprenörskap, skola 
och företagsamhet.  
 
Generellt sett så har jag försökt att använda så nya källor som möjligt eftersom ämnet 
entreprenörskap är under ständig utveckling och nya inriktningar samt synsätt kommer med 
jämna mellanrum. I huvudsak har jag i denna uppsats använt mig utav läromedel utgivna av 
Bengt Johannisson och Hans Landström när det gäller teorier kring entreprenörskap och dess 
anpassning till skolan. Dessa två har under lång tid arbetat med entreprenörskap och räknas 
idag bland de främsta inom just detta ämne vilket har lett till att jag fokuserat på deras böcker. 
 
Den äldsta referensen som använts är från 1998, Blanchflower & Oswald, vilket kan anses 
vara på gränsen till att bli en något irrelevant källa med tanke på ämnets ständiga förändring. 
Anledningen till att jag ändå valde att använda dessa som en källa var för att de har arbetat 
väldigt omfattande under lång tid med entreprenörskap och jag inte i någon vidare omfattning 
har fokuserat på deras arbete. Jag har mer valt att använda mig utav deras 
undersökningsresultat. 
 
I övrigt så har jag valt att försöka hitta vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och rapporter 
som innehåller ny statistik och information för att komplettera den äldre och på så sätt få en 
bredare och klarare bild över hur entreprenörskapsutvecklingen ser ut idag.  
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2.6.2 Primärkälla 
Detta är den källa som har sin grund i och endast syftar till att förklara undersökningen. För 
att nå denna typ av information så används enkäter, intervjuer eller observationer av 
forskaren. Enkäter har valts som informationsinsamlande metod för denna undersökning, det 
vill säga att enkätsvaren kommer vara denna studies primärkälla.  
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3. Teori 
Teoriavsnittet består utav två huvuddelar vilka kommer behandlas separat för att sedan försöka 

knyta ihop dessa och ge en enhetlig bild över ämnet.  

3.1 Entreprenörskapet som teoretiskt område 
Detta avsnitt ska belysa den enorma bredd som entreprenörskap besitter vad gäller teoretiska 

inriktningar och svårigheterna som finns att fastställa definitiva definitioner. 

3.1.1 Introduktion 
Innan en diskussion angående hur entreprenörskap ska läras ut i skolan kan förekomma bör 
det redas ut vad entreprenörskap egentligen är och vad det innebär att vara en entreprenör. 
Nedan kommer ett utdrag ur flera olika entreprenörskapsteorier att tas upp för att dels belysa 
vad entreprenörskapsforskarna har att säga om entreprenörens funktion i samhället samt vilka 
egenskaper, drivkrafter och motiv som dessa individer har. I och med att entreprenörskaps-
forskningen har blivit ett så pass brett ämne där forskare från flera olika ämnesområden har 
studerat fenomenet, alltifrån ekonomi till beteendevetenskap, har gjort att entreprenörskap fått 
en hel del olika betydelser och definitioner. Vad detta kommer att leda till för problem 
kommer diskuteras i nästa avsnitt Entreprenörskapsutveckling i skolan.   

3.1.2 Historisk utveckling av Entreprenörskapet 
Entreprenörskap som ord är taget från franskans ”entrepreneur” vilket användes så tidigt som 
på 1100-talet i Frankrike och den primära betydelsen var att entreprenören var en person som 
är aktiv och får något gjort. Detta i sig är en väldigt bred definition på en entreprenör och på 
den tiden användes uttrycket ofta för att beskriva våldsamma dåd som hade begåtts av krigare 
(Landström, 2005, s. 24).  
 
Under 1700- och 1800-talet så var det framförallt nationalekonomerna som intresserade sig 
för ämnet entreprenörskap utan att för den delen lyckas ena sig om en och samma definition 
av detsamma. Forskarna som studerade entreprenörskapet försökte förklara fenomenet via 
sina egna referensramar och synvinklar, detta tillsammans med att forskningen gjordes vid 
olika tidpunkter, ledde till att ingen klar bild över ämnet uppstod. Det huvudsakliga som dessa 
nationalekonomiska forskare, exempelvis Richard Cantillon och Jean Baptiste Say, studerade 
var hur marknader påverkades utav entreprenöriella aktiviteter (Landström, 2005, s. 15). 
Richard Cantillon utvecklade definitionen av entreprenörer något då han beskrev 
entreprenören som en individ som tar risker inom tillverkning, byggnadsprojekt och jordbruk, 
och inte enbart som tidigare då entreprenörer mest sågs som individer som anlitades av stater 
för att konstruera till exempel kyrkor (Landström, 2005, s. 25). Detta synsätt accepterades till 
stor del utav omvärlden men den lyckades aldrig förmå att skapa så pass stor acceptans och 
uppmärksamhet så att entreprenörskap skulle ses som ett viktigt forskningsområde (Landström, 
2005, s. 27).  
 
Den som verkligen lyckades lyfta fram entreprenörskapet som en väsentlig del inom det 
ekonomiska området var Joseph Schumpeter. I början av 1900-talet skrev Schumpeter verket 
The Theory of Economic Development, engelsk titel, där han utvecklade den 
entreprenörskapsteori som lade grunden för mycket av den kommande entreprenörskaps-
forskningen. Schumpeter menade att entreprenörens roll i ekonomin var att den bryter den 
jämvikt som råder på marknaden i hopp om att nå framgång och erövringar men även för 
skapandets skull (Landström, 2005, s. 41).  
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I dagsläget har forskningen inom entreprenörskapet spritt sig till många olika ämnesområden. 
Nationalekonomerna, företagsekonomerna, psykologerna, sociologerna för att nämna några 
har alla börjat intressera sig för entreprenörskap. Inriktningarna för deras forskning är dock 
annorlunda men generellt sett så har forskarna mer och mer börjat studera entreprenöriella 
processer istället för att bara entreprenörens egenskaper och drivkrafter utreds (Institutet för 
entreprenörskaps- och småföretagsforskning, 2010). 
 

3.1.3 Entreprenörens samhällsfunktion 
Varför är det då så viktigt i dagens samhälle att frammana entreprenöriella aktiviteter och 
processer? Först och främst bör själva förutsättningarna i samhället studeras. Genom en 
kraftig globalisering de senaste decennierna så har en hel världsmarknad öppnat upp sig för 
företagen och möjligheterna till större försäljningsvolymer har lockat ut företag på dessa 
marknader. Det som dock medföljt av denna globalisering är att plötsligt så måste företagen 
konkurrera med andra företag från världens alla hörn både vad gällande produkter och 
arbetsprocesser. Samtidigt i takt med att internet har utvecklats, och är något nästan alla har 
tillgång till, så finns det en oerhörd mängd information allmänt tillgänglig och denna 
information kan användas utav alla till att skapa något nytt, alternativt förbättra existerande 
produkter och processer. I och med detta så krävs det att alla företag hela tiden försöker 
utveckla och förnya sig själva och det är där som entreprenören kommer in i bilden 
(Johannisson, 2005, s.26).   
 
Den amerikanske nationalekonomen Paul Romer framförde vid en konferens med 
Globaliseringsrådet (2008-10-01) sina åsikter angående entreprenörskap och vilka samhälls-
funktioner som ämnet utgjorde. Han ansåg att tillväxt inte alltid behövde bestå utav större 
produktion av existerande varor utan mer av en förbättring av dessa. En annan ståndpunkt 
som han hade var att den hela tiden ökade kunskapen samt den allt snabbare takten som folk 
kan ta till sig den nya kunskapen har lett till att fler och fler människor har hamnat i ett högre 
välstånd än tidigare. Romers slutsats var därmed att entreprenörerna var ”samhällets motorer” 
och bör således främjas till att fortsätta sysselsätta sig med värdeskapande aktiviteter 
(Regeringskansliet, 2008).  
 
Schumpeters entreprenörskapsteori utgick ifrån antagandet att det ekonomiska systemet, ett 
kretslopp där varor går åt ena hållet medan åt motsatt riktning går ett monetärt utbyte för 
dessa varor, var i jämvikt och att entreprenörens samhällsroll var att bryta denna jämvikt 
genom bland annat att införa nya produkter, produktionsmetoder och/eller processer 
(Landström, 2005, s.41 och Swedberg, 2008, s.35). Den österrikiska skolan, grupp av 
österrikiska forskare med en relativt enhetlig teoretisk entreprenöriell syn, ansåg däremot att 
marknaden var i obalans och att entreprenören såg denna ojämvikt som en möjlighet att göra 
en ekonomisk vinst då entreprenören kan sälja varor eller tjänster genom mindre ansträngning 
och mindre kostnader än konkurrenterna (Landström, 2005, s.47). Utöver dessa två 
entreprenörskapsroller har även Landström identifierat ytterligare tre specifika roller som 
olika forskare under olika tidsperioder har definierat som typiska för entreprenörer. Dessa är 
betraktade som entreprenören som kapitalist, risktagare och som koordinator av begränsade 
resurser (Landström, 2005, s.15).    
 
De entreprenörskapsroller som ovan nämnts är formade efter olika personliga synsätt och 
tidsepoker med helt skilda samhällsförutsättningar för entreprenörerna. Dock så går det att 
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argumentera dels för att dessa roller är rätt så sammanvävda med varandra samt att i slutändan 
så kommer samhället behöva att entreprenören åtar sig ett flertal, om inte alla, av dessa roller. 
För det första så kommer en alert möjlighetssökare att behöva vara innovativ för att kunna dra 
nytta av den situation som den uppfattat. Entreprenören måste på så vis införa ett nytt sätt att 
organisera människor och saker för att byta ut det gamla sättet (Johannisson, 2005, s.26). För 
det andra så behövs det sedan att entreprenören vågar ta risken att utföra projektet och 
använder då de resurser som finns till förfogande. Därför går det på flera sätt att koppla 
samman dessa olika roller med varandra. Samhället behöver entreprenörer, ur alla roller, som 
kan gå emot strömmen och ifrågasätta de nuvarande processerna och arbetssätten så att en 
utveckling sker. Detta sammanfattas av Bengt Johannisson som menar på att: ”Utan 
entreprenörskapets initiering och successiva förverkligande av skapelse- och 
förnyelseprocesser kommer ingen mönsterbrytande verksamhet till stånd.” (Johannisson, 
2005, s.26).  
 

3.1.4 Entreprenöriella egenskaper och drivkrafter 
Några år efter andra världskriget så började forskare mer och mer försöka utforska vilka 
egenskaper som en entreprenör besitter i syfte att identifiera de människor som lämpade sig 
för entreprenörskap. Detta gjordes eftersom kriget inneburit mycket förstörelse i samhället 
och för att få igång utvecklingen samt att bygga upp den igen så behövdes det att folket 
stimulerades till att starta nya företag (Landström, 2005, s.55). Den första av de 
beteendevetenskapliga entreprenörskapsforskarna som lyckades bana vägen för vidare 
psykologiskt inriktad forskning var David McClelland. Han ansåg att de barn som blivit 
uppfostrade till att agera mer självständigt även blev mer prestationsinriktade vilket gynnade 
entreprenörskapsbeteenden (Landström, 2005, s.57). Förutom barnuppfostrans påverkan kom 
han även fram till att entreprenören var en person med gott självförtroende, ville lösa problem 
på egen hand samt ta eget ansvar, hade ett högt prestationsmotiv, ville ta måttliga risker och 
ville få respons på sina handlingar (Landström, 2005, s.58).  
 
Senare forskare har hela tiden fortsatt att addera olika egenskaper som de ansett har varit 
typiska för entreprenörer (Landström, 2005, s.60). En entreprenör kan i praktiken aldrig 
besitta alla dessa egenskaper men likväl så stämmer varenda egenskap in på hur en 
entreprenör kan vara, därför går det att argumentera för att det finns en massa olika kategorier 
av entreprenörer med olika kombinationer av egenskaperna. Ofta har de mest extrema 
entreprenörskapskategorierna uppmärksammats vilket har lett till att dessa studier ifrågasatts 
då detta gett en bild av entreprenören som en asocial person som inte fungerar i det normala 
samhället. Bland dessa studier återfinns att entreprenören drivs utav inre drivkrafter och att 
den ses som rastlös, beslutsam och vill mest av allt framhäva sig själv (Landström, 2005, s.60-
61). Även Schumpeter var inne på att det vanligaste motivet till att en individ höll på med 
entreprenöriella processer var för att tillfredsställa sina behov (Swedberg, 2008, s.54). Det 
som förenar de olika studierna är att många forskare hävdar att alla egenskaper, motiv och 
drivkrafter som entreprenören har är influerade från individens barndom och den påverkan 
som den fått genom familjesituationer, skolan samt andra faktorer från dess tidiga uppväxt.  
 

3.1.5 Entreprenören kontra Innovatören och Uppfinnaren 
Det sägs att ”kärt barn har många namn” men en entreprenör är inte automatiskt lika med 
varken innovatör eller uppfinnare även om den kan uppträda som sådana. För att utveckla 
dessa resonemang vidare så vore det lämpligt att utgå från Nationalencyklopedins definitioner 
för dessa: 



12 

 

• Entreprenör – ”företagsam person som skapar nytt användarvärde.” 
• Innovatör – ”den som svarar för att förverkliga en innovation,…”  

Där: Innovation – ”förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner 
insteg i ett samhälle och sedan sprids där. Ordet kan också avse nyheten i sig. Uppfinningar 
brukar inte betecknas som innovationer förrän de tagits i bruk.” 

• Uppfinnare – ”person som uppfinner tillfälligtvis el. mer el. mindre yrkesmässigt” 
Där: Uppfinna – ”tänka ut och (i sina grunddrag) framställa såsom nytt (tekniskt) hjälpmedel 
som tidigare inte existerat;…” (www.ne.se).  
 
Schumpeters teorier utgår mest ifrån att entreprenören liknas vid en uppfinnare i den mening 
att entreprenören införde nya produkter eller processer in i det ekonomiska systemet 
(Swedberg, 2008, s.35). På senare tid har forskarna mer och mer diskuterat runt att 
entreprenören inte nödvändigtvis behöver uppfinna en ny produkt, process eller skapa ett nytt 
produktionssätt utan den kan använda sig utav kreativ imitation. Bengt Johannisson ser en 
koppling mellan entreprenörskap och kreativ imitation då han menar att ofta när en ny 
produkt kommer ut på marknaden så är den inte i sitt optimala tillstånd. En entreprenör kan 
därför göra egna justeringar på denna produkt och lyckas betydligt bättre vilket leder till att 
entreprenörskap ibland kan ses som att entreprenören ska vara den ”bästa tvåan” 
(Johannisson, 2005, s.91). Genom detta går det då att se entreprenören som en individ som är 
uppmärksam på vad som händer i omvärlden och kan snabbare än andra ta tillvara på de 
möjligheter som den har upptäckt och på så sätt drivs även utvecklingen framåt (Johannisson, 
Madsén & Wallentin, 2000, s.36).  
 
Det som skiljer entreprenörer rent definitionsmässigt från innovatörer och uppfinnare är att 
entreprenören är företagsam i allmänhet där den tar initiativ och ansvarar för att någonting blir 
gjort (Johannisson, 2005, s.28). En uppfinnare har kunskaperna och kompetenserna för att ta 
fram nya produkter men dels så har den inte alltid kunnandet för att kommersialisera 
produkten och/eller så vet den inte när produkten bör ges ut på marknaden (Johannisson, 
2005, s.91). En innovatör tar, precis som en entreprenör ofta gör, tag i att förverkliga en ny 
idé, ett nytt beteende eller tillvägagångssätt i det samhälle där den anser att förbättringar 
skulle behövas. Entreprenörskap innebär inte nödvändigtvis att ekonomi och handel är 
involverat utan det är just det företagsamma beteendet som lyfts fram (Johannisson et al, 
2000, s.34 och Johannisson, 2005, s.28 samt Bjerke, 2005, s.274). Landström menar att syftet 
med entreprenörskap inte är att sköta driften av verksamheter som redan finns utan det är att 
finna möjligheter i sin omgivning för att sedan organisera sig så att det är möjligt att dra 
fördel av den möjligheten (Landström, 2005, s.20). 
 
 

3.2 Entreprenörskapsutveckling i skolan 
Detta avsnitt är menat att ge en överblick över hur forskare och teoretiker anser att entreprenörskap 
borde läras ut i skolan samt att sätta det i kontrast mot vilka åtgärder som den svenska regeringen 
har satt in och vilka framtida planer de har för fortsatt entreprenörskapsutveckling.    

3.2.1 Introduktion 
De svenska politikerna verkar till största delen vara överrens om att entreprenörskap är en 
viktig del för att gynna den svenska ekonomin, vilket inte minst finansministern Anders Borg 
(m) tog upp vid Globaliseringsrådets konferens den 6 oktober 2008. Borg anser att 
entreprenörer är spännande individer som har en vilja och den skaparkraft som behövs för att 
få en uthållighet i de svenska offentliga finanserna speciellt med tanke på hur få det är som 
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jobbar (Regeringskansliet, 2008). Den svenska regeringen gav ut deras Strategi för 
entreprenörskap inom utbildningsområdet, den 25 maj 2009 och där går det att läsa de 
strategier som regeringen har för att främja entreprenörskapet i Sverige. I denna strategi 
menar regeringen att entreprenörskapet bör löpa som en röd tråd genom hela 
utbildningssystemet och att på gymnasienivå så bör elever mer specifikt lära sig om de 
kompetenser som behövs för att starta och driva företag (Regeringskansliet/Skolverket, 2009).  
 

3.2.2 Barns medfödda entreprenörskapsbeteenden  
I förra kapitlet gick det att läsa om vilka egenskaper en entreprenör kopplas samman med, 
därför bör skolan inrikta sig på att främja och utveckla dessa egenskaper för att åstadkomma 
fler individer med entreprenöriella beteenden. Johannisson, Madsén och Wallentin framförde 
att barn som ännu inte kommit i kontakt med skolan visar prov på många av de beteenden och 
egenskaper som kan ses i lärandet av entreprenörskap. De anser att barnen oftast redan är 
kreativa och företagsamma samt att de hela tiden försöker utforska deras omgivning för att få 
sig en egen uppfattning om saker och ting (Johannisson et al, 2000, s.53). Detta resonemang 
bygger sedan Johannisson vidare på då han menar på att både barn och entreprenörer ser 
förändringar som något helt naturligt och de vill fortsätta att forma omvärlden genom egna 
initiativ (Johannisson, 2005, s.43).  
 
Professorn i entreprenörskap Björn Bjerke anser att det inte finns något optimalt sätt att 
utbilda någon till att bli en entreprenör då det samtidigt inte finns någon klar bild över vilka 
egenskaper och beteenden som behöver stimuleras för att bli en framgångsrik entreprenör 
(Bjerke, 2005, s.274). Detta håller även Stefan Lindström, internationell utbildningskonsult 
och talare, med om då han menar att det går att skapa miljöer och förutsättningar där individer 
känner för att ta ansvar men att det inte går för ett samhälle att skola entreprenörer 
(Entreprenör, Nummer 7-2009, s.33). Varför ska då Sverige försöka utbilda och utveckla 
entreprenörer när läget ser ut på det viset att det nästan är omöjligt att lära ut entreprenörskap? 
 
Johannisson är inne på samma spår då han menar att för att ett samhälle ska kunna öka på 
företagsamheten på marknaden så krävs det att utbildningssystemet stimulerar till att bibehålla 
barnens intresse för skapande, deras initiativförmåga och kreativa agerande. Skolans 
huvudsyfte bör således inte vara att utbilda individer till att bli mer entreprenöriella då det 
redan anses att barnen från grunden besitter de egenskaper som kännetecknar entreprenörer 
(Johannisson, 2005, s.36). Detta synsätt delas även utav Eva Leffler, FD universitetslektor vid 
Umeå Universitet, då hon i sin doktorsavhandling Företagsamma Elever påpekar att målet 
med entreprenörskap i skolan är att fostra företagsamma elever och utveckla de färdigheter 
som senare kommer att leda till att samhället får fler entreprenöriella individer (Leffler, 2006, 
s.230). 
   

3.2.3 Skolans läroprocesser  
Den traditionella skolningen är det mest förekommande utbildningssättet bland Sveriges 
skolor och denna kännetecknas organiseringsmässigt bland annat utav hård tidsstyrning, 
ämnes- och uppgiftssplittring, ett situationellt lärande och en yttre styrning och kontroll. 
Genom detta inskolas barnen i tidig ålder till en skolkultur där ramarna redan är satta och 
leder till att barnen lär sig att upprepa den kunskap som lärarna samt böckerna tillhandahåller 
dem. I och med detta så aktiveras inte barnen till att tänka speciellt mycket själva och 
ifrågasätta den information de får utan de lär sig så att de klarar av proven. I den 
entreprenöriella skolningen förekommer längre läroprocesser där eleverna får ta mer eget 



14 

 

ansvar, de jobbar mer med problembaserade uppgifter och ofta så involveras flera olika 
ämnen. Detta innebär att det kommer uppstå en skolsituation där eleverna och lärarna kommer 
att ha en betydligt mer aktivare kommunikation mellan varandra och flera olika typer av 
frågor och svar kommer att erhållas (Johannisson et al, 2000, s.54).    
 
Dagens samhälle kräver mer och mer av skolan vad gäller entreprenörskapsutveckling och 
detta har även behandlats utav myndigheter och politiker i hopp om att tillfredsställa de 
allmänna önskemålen (Olofsson, Björklund & Leijonborg, 2008). Problemet för skolan idag 
är att veta hur de ska fokusera sina insatser för att främja entreprenörskapet då alla de olika 
definitionerna gjort att väldigt mycket av de projekt som skolan har genomfört kan på något 
vis relatera till entreprenörskap (Leffler, 2006, s.222). Johannisson, Madsén och Wallentin 
menar på att det krävs att skolarbetet helt läggs om för att kunna skola i entreprenörskap, det 
räcker inte enbart med att förändra delar av den traditionella undervisningen. De anser att 
utbildningen bör anpassas så att ungdomarna lär sig sådant som de kommer att ha användning 
av i dagens föränderliga samhälle, detta genom utveckling av egenskaper som kreativitet, 
flexibilitet, initiativ-, ansvars- och problemlösningsförmåga (Johannisson et al, 2000, s.10).  
 
I en studie som undersökte skillnaderna mellan det tyska och det svenska utbildningssystemet 
vad gällande utveckling av entreprenörskapsbeteenden så kom författarna fram till att 
eleverna behöver ett aktivt förhållningssätt till sitt lärande. Utöver detta så krävdes också att 
eleverna försökte få ett helhetsintryck av det de lärde sig. För att effektivt lära barnen detta så 
ansåg författarna att projektarbeten, grupparbeten och ämnesövergripande arbeten var rätt väg 
att gå för att stimulera till en effektiv utbildning (Fuchs, Arndt & Wallau, 2008, s.4). De ansåg 
även att enbart teoretiskt uppbyggda utbildningar hämmar elevernas fantasi och även om det 
alltid kommer krävas åtminstone en del teori i utbildningen så är det verklighetsbaserade 
upplevelser som fastnar i minnet hos eleverna (Fuchs et al, 2008, s.5). Det tycks alltså att 
elever generellt sett behöver aktivera sig själva mer i sin läroprocess och det innebär att 
kommunikationen i skolan måste se ut på ett helt annat sätt än tidigare. Vid den traditionella 
läroprocessen så pratar läraren och ställer enstaka frågor som kontroll på att eleverna har 
uppfattat det som sagts. I en entreprenöriell läroprocess kommer det krävas en dialogisk 
kommunikationsmiljö. I denna får både eleverna och läraren ge utlopp för sina tankar och 
synpunkter utan att behöva känna att de säger fel vilket leder till bättre självförtroende 
(Johannisson et al, 2000, s.62). I en studie gjord av David G. Blanchflower och Andrew J. 
Oswald var en av slutsatserna att de individer som vid ung ålder känt sig oroliga för att bli 
accepterade av andra hade en mindre tendens att starta sina egna företag (Blanchflower & 
Oswald, 1998, s.42).  
 
Johannisson et al. menar att om språket används för att utveckla en individs tänkande, så 
krävs det att eleverna känner att de får chansen att uttrycka sig fritt utan att behöva bli 
kontrollerade och tillsagda om rätt och fel. Därför anser de även att rättning och kontroll är 
hinder i elevernas läroprocess då detta inte stimulerar deras personliga engagemang inom 
skolan (Johannisson et al, 2000, s.57 och 64). I en fallstudie av entreprenöriellt lärande i 
praktiken kom författarna Ahlström och Rendal fram till att ett entreprenöriellt arbetssätt 
kunde innebära stora svårigheter både för lärare och för elever. För lärarna innebar dessa 
arbetssätt att arbetet alltid följde dem och de fick aldrig riktigt känna sig lediga från jobbet. 
Eleverna å sin sida ansåg ofta att det var mer psykiskt påfrestande att arbeta på detta sätt då 
det var svårare för eleven att urskilja när en uppgift verkligen var klar. Därför ansågs den 
bästa metoden i deras studie vara att en balans fanns i undervisningen där många olika 
arbetsformer och lärande användes (Ahlström & Rendal, 2007, s.24).  
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3.2.4 Utbilda för, i, om eller genom entreprenörskap? 
För att kunna utbilda individer till entreprenörer så gäller det inte att försöka lära ut vad 
entreprenörskap är och vilka teorier kring ämnet som finns, i alla fall inte på de lägre 
skolnivåerna. Det grundläggande bör vara att utbilda barnen i entreprenörskap, det vill säga 
att utveckla deras självtillit, ansvarstagande, initiativrikedom och personliga engagemang, för 
att senare i skolsystemet, till exempel gymnasie- och högskolenivå, lära sig om hur de startar 
upp ett företag och driver det med hjälp av sina färdigheter (Johannisson et al, 2000, s.50). Att 
lära ut för entreprenörskap skulle innebära att utbildningen är mer till för att få fler individer 
att starta sina egna företag medan lära om entreprenörskap handlar om att eleverna ska förstå 
den entreprenöriella processen (Leffler, 2006, s.80). För att kunna uppmuntra och utveckla 
kreativiteten samt ansvarsviljan hos elever så behövs det ett intresse från både lärare och hela 
skolsystemet att vilja lära ut detta. Regeringen anser att skolan ska samarbeta än mer med de 
entreprenörer som redan finns inom näringslivet och i samhället i övrigt för att bli inspirerade 
själva (Regeringskansliet/Skolverket). Detta går att se som utbildningen genom 
entreprenörskap då lärare och elever tillsammans skapar situationer och projekt där 
entreprenöriella egenskaper, processer och beteenden stimuleras och utvecklas. Detta menar 
också Eva Leffler då hon anser att för att en skola ska kunna anses vara entreprenöriell 
utvecklande så är det många som är involverade i processen; rektorer, lärare och elever ska 
alla agera entreprenöriellt (Leffler, 2006, s.227).   
 
Bengt Molander, docent i teoretisk filosofi, har vidareutvecklat uttrycket kunskap i handling i 
sin bok med samma namn. I denna bok argumenterar han för att det är den levande kunskapen 
som är viktig. Han förklarar kunskap i handling med att använda sig utav uppmärksamhet och 
lärande som två intressanta drag och att hålla den erhållna kunskapen levande (Molander, 
1996, s.267). Entreprenörskapsbildningen kännetecknas utav att individer lär sig successivt 
och att det krävs långsiktighet och uthållighet för att kunna ta till sig allt (Johannisson et al, 
2000, s.65). Molander anser att skolans uppgift inte bara är att lära ut det givna materialet till 
elever utan även att hålla dessa kunskaper vid liv (Molander, 1996, s.270). För att få skolan 
att utbilda fler entreprenöriella individer så krävs det att mer av ”kunskap i handling” används 
i skolpedagogiken och Johannisson anser att ordet ”handlingshögskola” skulle vara en 
benämning som skolor skulle sträva efter att likna sig vid (Johannisson, 2005, s.109). 
Johannisson, Madsén och Wallentin diskuterar även för att just denna sort av arbetsprocess 
inom skolan har kommit i skymundan i dagens samhälle och motiverar detta genom att 
påpeka att studieförberedande utbildningar anses vara bättre än utbildningar som leder till ett 
yrke (Johannisson et al, 2000, s.45). Forskaren Bettina Backström-Widjeskog anser att 
företagsamhet borde vara en naturlig del i skolan men att det pedagogiska entreprenörskapet 
måste fungera både för lärare och för eleverna. Det går inte att utgå ifrån det politiker säger 
utan hon anser att lärarnas åsikter bör vara utgångspunkten för hur entreprenörskap ska kunna 
bli en större del av skolsystemet (Marathon Sjöberg, 2009). 
 

3.2.5 Elever eller lärare som utgångspunkt?  
Förutsättningen är att barn via lekar och utforskande aktiviteter utvecklar de företagsamma 
förmågor som samhället efterfrågar för att få fler entreprenörer. I grund och botten är alla barn 
redan entreprenörer och skolans uppgift är därför att bibehålla och stimulera dessa egenskaper 
och beteenden (Leffler, 2006, s.228). För att sedan kunna utbilda entreprenörer måste skolan 
utgå ifrån vad eleverna vill samtidigt som de prövas att själva lista ut vilka krav som ställs på 
dem i olika situationer (Johannisson et al, 2000, s.70).  
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I en undersökning gjord av Ori Eyal och Dan E. Inbar presenterade dessa två ett exempel där 
en rektor gått ifrån det traditionella sättet att lära genom att erbjuda en kurs där barn får lära 
sig att bevara och vårda konstföremål på ett museum. Det visade sig att kursen bidrog till att 
eleverna blev upplärda på många olika sätt som de tidigare inte var vana vid. Samtidigt så 
krävdes det mycket av eleverna i form av en väl utvecklad kognitiv förmåga för att förstå hur 
de olika kunskaperna kunde hänga ihop (Eyal & Inbar, 2003, s.8). Detta innebar att dessa 
elever blev upplärda av ett mer entreprenöriellt lärandesätt vilket utmanade eleverna till att 
tänka och reflektera mer än de gjort vid tidigare tillfällen. En annan studie visar på att den 
näst viktigaste komponenten i ett entreprenöriellt lärande är att ge elever möjligheten att få 
kontakt med den ”riktiga” affärsvärlden. Genom att på ett tidigt stadium utveckla en förståelse 
hos barn om hur affärsvärlden ungefär fungerar leder detta till att de lättare kan förstå sin egen 
roll i den omgivningen och därmed även tar en aktivare del i att anpassa sig till den (Fuchs et 
al, 2008, s.5).     
 
En anledning till varför skolan inte tidigare har lyckats med att förändra sitt sätt att utbilda 
elever är för att de är rädda att de kommer tappa kontrollen över undervisningen då de i större 
utsträckning måste distansera sig från läroböckerna och inbjuda eleverna till medbeslutande 
(Leffler, 2006, s.228). Skolan har kritiserats för att inte vara särskilt förändringsbenägen men 
samtidigt så verkar det vara som att det inte längre ligger i skolans händer för att lyckas lösa 
detta. Leffler menar på att för att skolan ska kunna lyckas förändra sig så behöver de få hjälp 
från näringslivet, politiker med mera, det vill säga externa aktörer (Leffler, 2006, s.225). 
Utöver att externa aktörer ska hjälpa skolan med att involvera entreprenörskap mer i 
utbildningarna så gäller det även att utveckla lärarnas kunskaper om entreprenörskap och hur 
det kan på olika sätt läras ut, för i slutändan så kommer det vara lärarna som står i 
klassrummen och ska utbilda eleverna (Marathon Sjöberg, 2009).  

3.2.6 Regeringens åtgärder och mål för entreprenörskap i skolan 
Regeringens mål med entreprenörskap i skolan är att stimulera det egna företagandet och få in 
detta som ett minst lika naturligt val som en anställning. De anser att många av de 
entreprenöriella egenskaperna som tidigare nämnts även är viktiga för att klara sig i allmänhet 
både i skolan och senare i vuxenlivet. Entreprenörskapet definieras nära relaterat till 
företagsamhet där det viktiga är att kunna utveckla idéer och sedan agera företagsamt och dra 
nytta av dessa innovationer och idéer. Deras mål är att utvecklingen av entreprenörskap i 
skolan ska leda till att eleverna inspireras till att bli mer kreativa och ska få en vilja att ta eget 
ansvar. En annan punkt som regeringen anser är viktig för att stimulera till entreprenörskap är 
att skolan i större utsträckning ska samarbeta med externa aktörer, till exempel näringsliv, 
kulturliv och ideella organisationer. Detta hoppas de ska inspirera lärare och elever till att bli 
mer entreprenöriella då de får se och höra andra individers erfarenheter från ”verkligheten” 
utanför skolmiljön (Regeringskansliet/Skolverket, 2009).  
 
Regeringen anser att grundskolan är viktig för att utveckla barnens entreprenöriella beteenden 
och att det är i synnerhet på denna nivå som det är lättast att stimulera dessa egenskaper. 
Däremot på gymnasienivå anser de att det är rimligare att börja få eleverna att dra nytta av 
dessa egenskaper genom att utveckla elevernas kompetenser för att starta och driva företag. 
För att lyckas med detta har regeringen beslutat att se över läroplanerna för både grund- och 
gymnasieskolan och tydligare betona vikten av entreprenörskap. Några övriga punkter som 
regeringen avser att genomföra är att skapa ett speciellt program med inriktning mot ekonomi, 
förena yrkesutbildningar än mer med arbetsliv och företag samt att anordna en tävling för de 
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som går en yrkesutbildning. Dessa punkter hoppas regeringen ska leda till en större 
fördjupning inom entreprenörskap, eleverna får en större inblick i affärsvärlden och att elever 
får mäta sina yrkeskunskaper mot andra i syfte att öka självförtroendet och modet hos 
eleverna (Regeringskansliet/Skolverket, 2009).  
 

3.3 Sammanfattande ord ur teorin 
Under många år har entreprenörskapsforskningen pågått och under denna tid har den spridit 
sig till många ämnesområden vilket lett till att forskare definierat begreppet på olika sätt. 
Denna skilda uppfattning innebär för den entreprenöriella utbildningens del att det är svårt för 
lärare att veta vad de ska inrikta sin utlärning på. Den svenska regeringen har uppfattat 
entreprenörskapets betydelse i dagens samhälle och har försökt via olika åtgärder främja 
entreprenörskapsutvecklingen. Åsikterna går isär om det verkligen går att utbilda för 
entreprenörskap men det som går att se utifrån dessa teorier som tagits upp är att barn från 
grunden har de entreprenöriella egenskaperna som eftersöks i samhället. För att kunna få 
barnen att senare vilja bli entreprenörer gäller det att stimulera dessa på rätt sätt genom 
bildning och olika läroprocesser som inte hindrar deras fria tänkande och egna 
initiativförmåga. Barnen ska inte behöva känna att de måste rätta in sig i led och tänka på 
samma sätt och ha samma kunskaper som alla andra. Barnen måste få lära sig att våga 
ifrågasätta deras omvärld och bara för att lärare och vuxna anser att en viss sak är på ett sätt så 
innebär detta inte alltid att de har rätt och det är absolut aldrig fel att åtminstone ifrågasätta 
varför det är så.  
 
Grunddragen för det skolsystem som bör eftersträvas för att få mer entreprenörer, se figur 3.1 
på nästa sida, verkar vara att i grundskolan ska barnen bibehålla och utveckla sina 
entreprenöriella egenskaper och beteenden genom lek och en inte alltför begränsande 
uppfostran. När barnen senare nått gymnasienivå så ska dessa egenskaper vara väl utvecklade 
och nu är skolans uppgift att lära eleverna att använda sina egenskaper. Detta gör de genom 
att omvandla sina idéer och sitt nytänkande till något värdeskapande genom ett företagsamt 
beteende. Skolans uppgift är alltså på denna nivå mer inriktad på att utbilda eleverna om hur 
de startar och driver företag på ett effektivt sätt. Högskolans uppgift blir mer att erbjuda 
möjligheter till utbildning för de elever som vill lära sig mer om entreprenörskapets hela 
betydelse i omvärlden. Här kan allt ifrån historisk betydelse till entreprenöriella processer 
ingå.  
 
För att kunna utbilda fler entreprenörer i den svenska skolan så kommer det innebära att 
mycket kommer behöva förändras. Eleverna behöver känna att de får vara en del utav 
besluten som tas i klassrummen samtidigt som lärarna inte upplever detta som att de 
fullständigt tappar kontrollen över lärandesituationen. Politiker, rektorer, lärare, elever och 
näringslivet är alla aktörer som kommer behöva aktivera sig för att få detta att lyckas i den 
svenska skolan. Hur pass väl dessa åtgärder slår ut får framtiden förtälja.   
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Skolnivå 

 
 
 
 
 
Fokus för 
entreprenörskaps-
utbildningen 

Utveckling och 
stimulans av 
entreprenöriella 
förmågor. 
- kreativitet 
- innovativ förmåga 
- kunna ta eget ansvar 
- fritt tänkande  
- ökat självförtroende 

Förmå elever att ta 
vara på sina 
entreprenöriella 
förmågor. 
- företagsamhet 
- hur företag startas 
och drivs 
- kunna och våga dra 
nytta av de möjligheter 
som upptäckts 
- fortsatt utveckling av 
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på ett visst sätt i olika 
situationer 
 

Figur 3.1 Sammanfattning av entreprenörskaputvecklingen i skolan. 
 
Bilden ovan är mina egna tankar och slutsatser dragna ur teorierna som tagits upp i detta 
kapitel. 

Grundskola   Gymnasieskola           Högskola 
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4. Praktisk Metod 
Kapitlet behandlar hur studien har genomförts och på vilka grunder som vissa val och uppställningar 

har gjorts. Målet är att ge en utförlig beskrivning över arbetets gång så att läsare och eventuella 

vidarestudier lätt kan följa arbetsprocessen. 

4.1 Tillvägagångssätt 
Denna studies mål är att ta reda på vilka attityder elever har gentemot hur skolan utvecklar 
vissa personliga egenskaper. För att kunna genomföra denna studie krävs det att hitta ett 
lämpligt urval av elever och även fråga tillräckligt många för att få en större överblick över 
hur dessa attityder förhåller sig. En enkätundersökning lämpar sig väl för att få ett 
undersökningsmaterial som går att analysera och dra mer generella slutsatser ifrån. 
Undersökningen kommer göras på en gymnasieskola i Umeåområdet vilket kommer att 
försvåra generaliserbarheten till alla elever i Sverige, men även bland skolorna i Umeå. En 
svårighet som uppstår med denna studie är att elever redan från grundskolan har påverkats 
olika vilket gett dem en uppfattning om hur skolan påverkar dem. Detta kommer att leda till 
att när de svarar på frågorna i enkäten så kommer även deras tidigare erfarenheter och tankar 
att vägas in i deras svar vilket gör att resultaten blir mer svårtolkade. Om sedan även flera 
olika gymnasieskolor skulle undersökas, som alla har olika perspektiv och sätt att arbeta med 
att få in entreprenörskap i undervisningen, gör att det skulle finnas en oerhörd mängd faktorer 
som skulle påverka analysen.  
 
Den teoretiska referensramen ligger som grund för enkätfrågorna vilket bidrar till en större 
förståelse för den bakomvarande logiken till varför frågorna ställs. Bryman och Bell anger att 
den första tumregeln när frågor formuleras är att alltid ha undersökningens syfte och 
problemformulering i åtanke (Bryman & Bell, 2005, s.183). Frågorna i denna undersökning 
har blivit styrda av olika teorier som behandlar på vilka sätt som enkätfrågor bör ställas för att 
säkerställa validiteten och trovärdigheten av undersökningen. Validiteten är viktig eftersom 
den ger en bättre garanti för att slutsatserna som dragits av undersökningen överensstämmer 
(Bryman & Bell, 2005, s.48).   
 
Svaren som erhålls av enkäten kommer att behandlas och analyseras via datorprogram (SPSS) 
vilket innebär att alla svarsalternativ behöver kodas. Om det är möjligt så bör redan 
enkätfrågorna ha ett utformat kodningsschema för att underlätta senare arbete (Saunders et al, 
2003, s.300). Vilket fungerar i detta fall där respondenternas svarsalternativ på de flesta av 
frågorna sträcker sig i en skala från 1-5 där 1 står för inte alls och 5 står för mycket väl/ofta.  
 

4.2 Urval 

4.2.1 Val av respondenter 
Denna studie utgår från ett elevperspektiv vilket kommer innebära att respondenterna för 
studien är gymnasieelever. En fullständig undersökning av en population där varje individ 
eller organisation tillfrågas torde vara det mest optimala sättet för att få ett så utförligt resultat 
som möjligt. Faktum är dock att en fullständig undersökning inte automatiskt ger mer 
värdefull information än om en välplanerad urvalsmetod används (Saunders et al, 2003, 
s.151). Det optimala för denna studie vore att studera hur alla gymnasieelever i Sverige anser 
att de påverkas utav skolan men det är praktiskt sett nästan omöjligt att göra en så omfattande 
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studie. När en undersökning görs så kan brist på tid, resurser och möjlighet att studera en hel 
population utgöra hinder vilket motiverar att ett urval bör göras ur populationen. Det gäller att 
planera urvalet väl eftersom i vissa fall så kan inte urvalet anses vara representativt för 
populationen, vilket leder till att det inte går att på ett tillförlitligt sätt generalisera resultatet 
till något annat än till det urval som gjorts (Bryman & Bell, 2005, s.110).  
 
I denna studie kommer i första hand populationen vara de cirka 950 elever som går vid Östra 
gymnasiet i Umeå. Urvalet kommer att bestå av elever ur olika program, 
naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, friskvårdsprogrammet, hotell- 
och restaurangprogrammet samt handelsprogrammet, vilket ökar bredden av undersökningen 
och ger ett mer representativt urval av alla elever på Östra än om bara till exempel 
samhällsvetenskapliga elever var representerade. Anledningen till att dessa program valdes 
var för att det är de fyra till antalet största programmen plus att handelsprogrammet las till 
eftersom detta program är starkt kopplat till ekonomi och entreprenörskap. Primärt så kommer 
resultaten av denna undersökning att kunna beskriva hur Östras elever anser att skolan har 
påverkat deras entreprenöriella egenskaper. Det svåra blir att i nästa steg kunna säga något om 
denna studie kan tillämpas för att generellt förklara alla gymnasieelevers inställning i 
Umeåområdet. Alla gymnasieskolor arbetar olika och mer eller mindre intensivt med att få in 
entreprenörskap i skolan. Detta i samband med hur eleverna även individuellt har olika 
grundskolebakgrunder samt uppfattningar om hur skolan har varit gör att resultaten bör 
hanteras och analyseras med försiktighet.  
 
I vissa fall finns inga färdiga listor som det går att göra ett urval ifrån, då går det att ställa upp 
en egen urvalsram. Men det är viktigt att den är korrekt uppställd, är aktuell och att inga 
grupper är under- eller överrepresenterade då detta kan ge upphov till felaktiga 
generaliseringar (Saunders et al, 2003, s.154).  
 
I fråga om var undersökningen utfördes så gjordes ett bekvämlighetsurval där både avstånd 
och tidigare kännedom var faktorer som spelade in i beslutet att lägga enkätstudien vid Östra 
gymnasiet i Umeå. När sedan väl undersökningen skulle göras på plats så indelades eleverna i 
så kallade stratan, undergrupper, vilket leder till att en större bredd av populationen 
undersöks. Detta leder till säkrare resultat än om respondenter skulle direkt tas från 
populationen utan att indelningar gjorts (Dahmström, 2005, s.32). Ett stratifierat urval kan 
vara praktiskt att välja då det finns många undergrupper i den populationen som 
undersökningen vill studera. Risken finns att någon av grupperna blir över- eller 
underrepresenterade om en indelning inte görs och därav blir urvalet inte representativt för 
populationen (Saunders et al, 2003, s.165). Statistiken som erhölls från Östra gymnasiet angav 
hur många elever som fanns där samt hur de var fördelade i respektive program och klasser 
vilket gjorde att tillräcklig information fanns för att kunna göra ett stratifierat urval, se 
appendix 39. Genom att använda denna typ av urval så kommer fördelen bli att de 
respondenterna som svarar på enkäten är fördelade på ungefär samma sätt som hela 
populationen (Bryman & Bell, 2005, s.117).  
 
Det minimikrav som ställdes från egen sida vad gällande antalet totala respondenter låg på tio 
procent av populationens storlek, vilket innebar att minst 95 stycken elever skulle svara på 
enkäten. Urvalet gjordes på så vis att de fyra största programmen, till elevantal, valdes ut samt 
att handelsprogrammet tillkom eftersom det programmet har många kurser nära relaterat till 
entreprenörskap och ekonomi. Riktmärket låg på att samla in enkätsvar på runt 20-30 stycken 
per program vilket innebär runt 15-20 procent av varje strata, dock en aning högre för 
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handelsprogrammet. Hela populationen skulle ha kunnat delas in i elva olika undergrupper då 
det finns elva stycken olika program vid Östra gymnasiet. Om då en metod skulle användas 
där lika många från varje program skulle svara på enkäten skulle det innebära cirka tio 
stycken elever per program och då skulle det innebära att vissa i en klass inte fick fylla i 
enkäten. Även en metod baserat på lika andelar från varje strata skulle innebära svårigheter då 
det kunde betyda att ur nåt program endast några få skulle få svara på enkäten.  
 
Det fanns klasser som inte hade över 20 elever när de var fulltaliga och med hänsyn till att 
risken fanns att elever skulle kunna vara borta från de lektioner som skulle besökas så krävdes 
att ett system sattes upp utifall inte tillräckligt med enkäter kunde samlas in. Vid de tillfällen 
som en klass inte bestod utav mer än 20 stycken elever så skulle ytterligare en klass att 
besökas. Dock så skulle det inte betyda att när nästa klass besöktes så skulle endast tillräckligt 
med elever få fylla i för att uppfylla gränsvärdet utan för att hindra att några inte skulle få 
chansen att fylla i enkäten så fick då hela den andra klassen också fylla i enkäten, även om 
detta innebar att de gick över 30 stycken ifyllda enkäter för det programmet.  
  

4.2.2 Val av undersökningsplats 
Ett problem som kan uppstå när undersökningar görs är hur pass väl det går att generalisera 
resultatet till andra populationer (Saunders et al, 2003, s.102). Bryman och Bell anser att just 
generaliserbarheten är något som inte uppmärksammas tillräckligt inom forskningen där de 
påpekar att alla resultat som fås endast kan förknippas med den population som tillfrågats 
(Bryman & Bell, 2005, s.129).  
 
I denna studie ska gymnasieelevers attityder framhävas vilket innebär att alla svenska 
gymnasieskolor potentiellt skulle vara aktuella som undersökningsplats. I brist på både tid och 
resurser så kommer denna studie göras med en lokal anknytning till där jag studerar, det vill 
säga i Umeå. Enkäterna kommer enbart att delas ut vid Östra gymnasiet i Umeå, vilket både 
ligger avståndsmässigt närmast mig samt att jag själv gick min gymnasieutbildning där. Detta 
leder till att ett bekvämlighetsurval kommer att göras i fråga om var jag utför undersökningen. 
Bekvämlighetsurval innebär att undersökningen görs på en grupp som råkar befinna sig inom 
ett bekvämt avstånd från forskaren eller att den på något annat sätt har enklare att få tag på en 
viss grupp av respondenter (Bryman & Bell, 2005, s.124).  
 
I och med att bara en skola kommer undersökas så blir resultaten av studien betydligt svårare 
att generalisera till andra skolor i Sverige. Anledningen till att just Östra gymnasiet valdes är 
för att de inte har några speciella entreprenörskapsprogram eller kurser utan kan ses som en 
gymnasieskola med ett relativt ”normalt” utbud av program och kurser. Som sagt så kan 
generaliserbarheten bli svår men denna studie kan ge en liten fingervisning om hur elever 
uppfattar att skolan påverkar dem vilket kan leda till mer fördjupande undersökningar i 
framtiden. Bryman och Bell visar på situationer då bekvämlighetsurval kan vara accepterade 
för studier även om det inte alltid är optimalt, till exempel så hänvisar de till en undersökning 
som gjordes där forskaren delade in elever efter program för att på så sätt ändå få ett varierat 
urval (Bryman & Bell, 2005, s.126).  
 

4.3 Enkäter som undersökningsmetod 
Det finns två huvudtyper av frågeformulärmetoder när kvantitativa undersökningar genomförs 
och det finns även undergrupper till dessa typer. Antingen så väljer forskaren att använda 
enkäter där den lämnar ut frågorna via e-mail, post eller på egen hand direkt till 
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respondenterna och denna kännetecknas utav att respondenterna får på egen hand svara på 
enkäten. Den andra metoden är intervjubaserad där antingen telefon- eller direktkontakt tas 
med de individer som ska svara på frågorna som forskaren har (Saunders et al, 2003, s.282). 
Denna undersökning kommer att genomföras genom att jag personligen delar ut enkäten till 
respondenterna, förklarar vad syftet med den är och sedan invänta att eleverna har svarat och 
direkt samla in alla enkäter. Detta kommer att leda till att bortfallet av icke besvarade enkäter 
kommer att minska då sannolikheten inte är lika stor att studenterna kommer att direkt gå och 
kasta enkäten i papperskorgen. Dock så kommer fortfarande möjligheterna finnas att bortfall 
kan uppstå på grund av att eleverna inte vill eller kan svara på vissa frågor och på så vis kan 
lämna tillbaka en delvis blank enkät.  
 
Det finns många för- och nackdelar med enkäter i jämförelse med strukturerade intervjuer. 
Fördelar med enkäter är att de både är billigare och snabbare att administrera än vad som 
skulle behövas för att genomföra strukturerade intervjuer med respondenterna. En annan 
fördel är att varje fråga ställs på exakt samma sätt till varje individ vilket innebär att ingen så 
kallad intervjuareffekt uppstår. Intervjuareffekten kan dels beskrivas utav att den som ställer 
frågorna kan uppfattas på olika sätt av olika individer, vilket kan leda till mer eller mindre 
utförliga och sanningsenliga svar, och dels utav att intervjuare kan i vissa fall variera hur de 
ställer frågorna (Bryman & Bell, 2005, s.162). Några av nackdelarna som finns med enkäter 
är att det inte går att komma med följdfrågor om det skulle visa sig att informationen gav ett 
intressant men otydligt resultat. Det går inte heller att fråga vad som helst i en enkät, 
respondenterna måste känna i första hand att de förstår vad frågorna innebär men också 
innebörden av varför de ställs annars är risken stor att respondenterna inte känner sig manade 
att svara ordentligt på frågorna. I vissa fall har forskaren byggt upp en enkät efter ett speciellt 
system där frågorna har en viss inbördes ordning men då de svarande redan har alla frågor 
framför sig så kan de läsa igenom hela enkäten innan de svarar vilket gör att systematiken 
med frågorna går förlorad (Bryman & Bell, 2005, s.163).  

4.3.1 Enkätens upplägg 
Enkätens utformning är viktig eftersom till stor del så kommer validiteten och reliabiliteten av 
informationen att påverkas beroende på hur enkäten dels ser ut och dels hur frågorna är 
uppbyggda (Saunders et al, 2003, s.291). Det viktigaste med utformningen av enkäten är att få 
den att se attraktiv, professionell och inte för lång ut vilket uppmuntrar individen att svara på 
enkäten. Här finns dock en fallgrop då det i flera fall har visat sig att enkäter där allting har 
sammanpressats med hjälp utav att minska indrag och mellanrum mellan raderna gjort att 
enkäten sett överfull ut. Respondenter har uttryckt att de hellre ser att enkäten blir en sida mer 
än att hela enkäten ska se hopklämd ut (Saunders et al, 2003, s.304 och Bryman & Bell, 2005, 
s.168). Ett sätt att erhålla validitet i sina frågor är att hålla grafiken och frågorna på en relativt 
enkel nivå, dock så bör inte enkäten vara alldeles för kort vilket kan leda till att 
respondenterna uppfattar undersökningen som irrelevant och intetsägande vilket påverkar 
validiteten och reliabiliteten av svaren (Saunders et al, 2003, s.304). Bryman och Bell anser 
också de att det huvudsakliga inte är att hålla en enkät kort, utan att om frågorna uppfattas 
som viktiga och engagerande för respondenterna så har de inga problem med att svara på 
längre enkäter (Bryman & Bell, 2005, s.165).  
 
När en undersökning görs så är bortfall ofta ett stort problem som forskare har att göra med 
(Bryman & Bell, 2005, s.164). I denna undersökning så kommer svarsfrekvensen att vara rätt 
så hög då enkäterna direkt delas ut i handen till respondenterna. För att öka på reliabiliteten 
och validiteten av frågorna samt att få respondenterna mer engagerade i ämnet så kommer det 
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att ges en förklaring till vad undersökningen handlar om muntligt. Förhoppningsvis leder detta 
till att eleverna känner sig mer delaktiga i ämnet och förstår vikten av att de svarar på 
frågorna. Enkäten i sin helhet går att finna i appendix 38.  

4.3.2 Enkätfrågornas utformning 
De rekommendationer som ges för när en enkät byggs upp är att det ska i så stor utsträckning 
som möjligt undvikas att ha för många öppna frågor där respondenterna måste skriva i sina 
egna kommentarer. Det har visat sig att respondenterna väldigt ogärna fyller i sådana enkäter 
vilket innebär att många öppna frågor kan öka bortfallet och även minska validiteten och 
reliabiliteten på resultatet (Bryman & Bell, 2005, s.165). Det är medvetet tänkt så att i denna 
enkät så skall inga öppna frågor finnas med utan om respondenterna skulle ha några vidare 
åsikter eller kommentarer så får de chansen att uttrycka dessa i ”Övriga synpunkter”. Öppna 
frågor brukar oftast användas i de situationer där det tidigare inte har varit speciellt mycket 
forskning eller om forskaren inte besitter så mycket kunskap om ämnet (Bryman & Bell, 
2005, s.177). Detta kommer att kräva att frågorna är tillräckligt väl utformade så att 
informationen som fås är tillräcklig och relevant eftersom det inte går att ställa följdfrågor i 
efterhand (Saunders et al, 2003, s.286). De slutna frågorna innebär att det kommer bli lättare 
att jämföra resultat mellan olika respondenter då det endast finns fasta svarsalternativ 
(Saunders et al, 2003, s.292). Det vill säga att det är lättare att testa om det finns någon 
relation mellan variablerna och detta kommer att behövas för att försöka få fram svar till de 
hypoteser som ställts upp. För att kunna testa om det finns en relation mellan frågorna så 
måste teorin vara väl genomarbetad och enkätfrågorna ska ha sin utgångspunkt ur teorierna 
(Saunders et al, 2003, s.287). 
 
De fyra första frågorna, som ej är numrerade, i enkäten är personliga faktafrågor där 
respondenterna helt enkelt bara behöver fylla i kön, om de gått en ekonomiskt inriktad kurs 
och vilket program de går samt vilket år de är inne på. Dessa frågor behandlar inte några 
personliga åsikter utan används delvis för att ge respondenterna en mjukstart på enkäten. De 
slipper att direkt börja behöva fundera över någon stor attitydfråga men de finns även med för 
att variablerna kan innehålla värdefull information senare när analysen av resultatet görs. Då 
kan det vara behändigt att se om det finns någon skillnad i attityder beroende på kön, 
programtillhörighet och så vidare. Faktafrågorna är inte heller numrerade i syfte att inte få 
enkäten att se mer omfattande än vad den egentligen är och tanken är att respondenterna ska 
fokusera på att lägga ner tid på de andra frågorna istället.  
 
När frågorna ska utformas i enkäten så finns det ett antal missar som kan göras som gör att 
resultatet av studien avsevärt försämras. Först och främst måste frågorna ställas på ett sådant 
sätt som respondenterna förstår och ett sådant språk som de är bekanta med. Genom att göra 
detta så kommer validiteten av frågorna att öka (Saunders et al, 2003, s.292). I denna studie 
måste det alltså beaktas att respondenterna är gymnasieelever. Detta kommer att innebära att 
den språkliga nivån på frågorna måste läggas på en nivå som passar dem. Om elevernas 
kunskap om ämnet inte är tillräckligt eller om den språkliga nivån på frågorna är för 
avancerad för respondenterna så kommer reliabiliteten av resultatet att försämras då de mer 
eller mindre gissar på frågorna (Saunders et al, 2003, s.283 och Bryman & Bell, 2005, s.187). 
En annan aspekt på frågorna är att respondenterna och forskaren måste se frågorna och svaren 
på samma sätt. Initialt så måste frågorna ställas på ett sådant sätt att respondenterna endast 
kan se på frågan som forskaren gör. Detta innebär bland annat att enkäten inte bör ha 
flertydiga, ledande eller frågor som innehåller negationer (Bryman & Bell, 2005, s.186-187). 
När sedan respondenterna har uppfattat frågan så krävs det att de kan svara på frågan på ett 
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relevant sätt. Enkäten ska erbjuda tillräckligt med svarsalternativ så att de inte känner att inget 
av svarsalternativen passar deras svar. När sedan respondenterna har svarat på frågan så ska 
alltså det inte finnas några tvivel för forskaren över vad de har svarat på och på vilket sätt de 
har svarat. Detta leder till att det krävs en process på fyra steg för att erhålla validitet och 
reliabilitet på sin undersökning. Forskaren ställer frågorna, respondenterna uppfattar först 
frågan och svarar därefter för att sedan i sista steget så ska forskaren kunna utläsa svaren på 
enkäten (Saunders et al, 2003, s.291).  
 
Något som bör göras innan en enkät lämnas ut är att göra svaren statistiskt mätbara, det vill 
säga att det sker en kodning av svaren (Saunders et al, 2003, s.300). Kodningen kommer till 
hjälp senare när resultaten av enkäterna ska föras in i ett dataprogram, SPSS, som ställer upp 
svaren och med hjälp av programmet går det att göra grafer och testa relationen mellan olika 
variabler. Anledningen till att en femgradig skala valdes var för att en tregradig skala skulle 
ge för få alternativ för respondenterna att svara på och en sjugradig skulle ha för många 
alternativ enligt mitt tycke. En tregradig skala hade inneburit att respondenterna endast kunde 
ha svarat bra, dålig eller mittemellan vilket skulle ge en väldigt otydlig bild över vad de 
verkligen tycker. Otydligheten skulle uppstå för att räckvidden inom varje svarsalternativ 
skulle vara väldigt brett där de som tycker att något är fantastiskt svarar samma som de som 
just precis anser det är någorlunda bra. Om det finns för många alternativ att välja på så blir 
det svårare att definiera skillnaden mellan till exempel svarsalternativen fem och sex. I vissa 
undersökningar kan detta system fungera bättre men för denna undersökning skulle fem 
alternativ passa bra in. Mittenpunkten, tre, blir det svarsalternativ som visar på att det är 
varken ofta eller sällan, två kan definieras som sällan och alternativ fyra som ofta.  
 
Frågorna numrerade ett till sex i enkäten är tänkt att försöka måla upp en bild om hur eleverna 
uppfattar att deras skolmiljö är. Anledningen till att det inte står direkt i enkäten att det är 
detta som frågorna syftar till är för att respondenterna har olika uppfattningar om vilka attribut 
som kännetecknar skolmiljö. Valet att dela upp begreppet skolmiljö grundar sig i att en 
felkälla skulle uppstå om en fråga är alldeles för generell då forskaren inte kan veta exakt vad 
respondenten har associerat begreppet med då den svarat på frågan (Bryman & Bell, 2005, 
s.185-186). De egenskaper som har behandlats i litteratur och i tidigare studier som syftar till 
entreprenöriella skolmiljöer är i huvudsak dessa sex, även om det givetvis finns fler som på 
något sätt kan kopplas samman med entreprenörskap. Något som gör detta ämne än svårare att 
behandla är att de skolmiljöer som i denna studie har ansetts vara entreprenöriella är även 
sådana som används när det talas om ”vanliga” mål för hur miljön ska vara i skolan. Även de 
entreprenöriella egenskaperna går också att se som ”vanliga” personliga egenskaper som varje 
individ behöver lära sig och utveckla under sin studietid och inte bara för entreprenörskapets 
skull.  
 
Frågorna sju till tolv i enkäten är uppbyggda på samma sätt som för de första sex frågorna. 
Användningen av samma skala och en liknande utformning på frågorna gör att 
respondenterna slipper känna att enkäten blir förvirrande, som det lätt kan bli om stilen på 
frågorna förändras (Bryman & Bell, 2005, s.168). Dessa frågor syftar till att försöka få en 
uppfattning om hur elever anser att skolan har utvecklat deras entreprenöriella egenskaper. 
Återigen har det vida begreppet, ”entreprenöriella egenskaper”, brutits upp i mindre 
beståndsdelar så att det blir lättare för respondenterna att förstå vad de ska svara på samt för 
att göra det lättare att förstå vad de faktiskt har svarat på. I dessa frågor har skalan förändrat 
sig på det viset att istället för att använda ”mycket ofta” som svarsalternativ så används här 
istället ”mycket väl”.  För de egenskaper som behandlas i denna del av enkäten så har de 
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redan sitt ursprung från elevernas tidiga skolår vilket innebär att det inte bara är 
gymnasieskolan som har påverkat dessa. Det svåra blir att försöka få eleverna att särskilja på 
det som grundskolan har bidragit med till utvecklingen av dessa beteenden och egenskaper 
samt vad gymnasieskolan har gjort. Det finns en risk att eleverna ser skolan som en enhet 
vilket inte eftersöks i denna studie.    
 
Fråga tretton har sin grund i teorierna som påpekar att för att främja entreprenörskap så borde 
elever redan från tidig ålder få en omfattande kontakt med näringslivet. Genom skolan får alla 
elever i olika stor omfattning lära sig om arbetslivet via praktikplatser i ett visst antal veckor. 
Anledningen till att denna fråga ställs är då för att höra vad eleverna själva anser om huruvida 
de får tillräckligt med kontakter från arbetslivet. Den fjortonde och avslutande frågan avser att 
komma åt elevernas åsikter angående vad de skulle vilja att deras lektioner skulle använda 
mer av för sorts arbetssätt för att främja deras lärande. När det gäller det traditionella sättet att 
lära ut kontra det entreprenöriella så kan dessa fyra olika arbetssätt rangordnas som mer eller 
mindre entreprenöriella. Föreläsningar är det sätt som kännetecknar mest det traditionella 
utlärningssättet och projektarbeten som involverar många ämnen och pågår under en lång 
period är mest entreprenöriellt utbildande. Mellannivåerna innehåller därmed grupparbeten 
och praktik där grupparbeten får räknas som mer traditionellt då karaktären av både uppgiften 
och gruppsammansättning styr över hur pass entreprenöriellt utbildande det är. Detta kan 
sammanfattas i följande figur:  

 
Figur 4.1 Traditionella kontra Entreprenöriella utbildningssätt. 
 
Det ska dock påpekas att denna figur i verkligheten är betydligt mindre statisk. Grupparbeten 
kan vara väldigt entreprenöriellt bildande beroende på vilka sorts uppgifter som ska göras 
samt vad eleverna behöver använda sig utav för arbetssätt för att komma fram till svaren. 
Grupparbeten kan på så sätt vara längre till höger än vad bilden visar. Praktik kan också 
innebära olika beroende på vilket sätt som eleverna engageras. Praktik kan i vissa fall 
innebära ett relativt litet entreprenöriellt lärande om till exempel eleverna aldrig behöver 
reflektera över vad de gör och varför de gör vissa saker. En praktikplats där en elev enbart gör 
rutinarbeten som går snabbt att lära ut och inte ger någon större utmaning bidrar inte till mer 
entreprenöriella egenskaper.   

4.3.3 Access 
Ett av de svåraste momenten när en undersökning ska genomföras är att få tillträde till den 
omgivning som krävs för att ha möjlighet att besvara de frågeställningar som studien har 
(Bryman & Bell, 2005, s.336). Problematiken ligger i att hitta relevanta källor, som passar 
kriterierna utifrån frågeställningen, undersökningens mål och vilken strategi som studien utgår 
ifrån. Den första svårigheten blir att försöka engagera individer till att ta sig tiden att besvara 
frågorna. Ofta har individerna svårt för att frivilligt lägga ner den tid som krävs för att besvara 
frågorna eller så kan det bero på att undersökningen i sig inte uppfattas som nödvändig. Andra 
faktorer som kan hindra individer från att medverka i studien är att den kräver alldeles för 
personliga och känsliga svar från respondenterna eller att forskaren inte anses vara tillräckligt 
kompetent och trovärdig (Saunders et al, 2003, s.114).   
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Det finns några strategier som går att använda för att förbättra chanserna att lyckas få tillträde 
till de miljöer som är aktuella för studien. Att använda sig utav de kontakter i ens närhet är en 
metod som har visat sig fungera väldigt bra för många forskare. Genom att ta kontakt med sitt 
egna nätverk, till exempel släkt, vänner eller tidigare arbetskamrater, så går det att få access 
till respondenter och dessa personer kan även intyga om forskarens trovärdighet. En annan 
synpunkt är att vid kontakt med källorna, i denna studie är det de kontaktade lärarna, försöka 
så utförligt som möjligt förklara meningen med studien. Genom att vara specifik vad gällande 
hur undersökningen ska gå till, hur lång tid den tar samt hur mycket arbete som behöver 
utföras utav källorna och respondenterna så kommer forskarens trovärdighet och kompetens 
att öka. I vissa fall kan det även vara så att accessen har godkänts av en högre instans, till 
exempel av en chef eller lärare, men då finns fortfarande problematiken kvar att engagera 
respondenterna till att vilja svara på frågorna. I detta fall så kanske forskaren återigen behöver 
förklara, som den gjorde för chefen/läraren, syftet med undersökningen samt hur bland annat 
anonymiteten behandlas i studien (Bryman & Bell, 2005, s.337-338 och Saunders et al, 2003, 
s.119,122 och 127).   
 

4.3.4 Praktiskt utförande 
Enkäterna delades ut under en period mellan den 10e och den 17e december 2009 vid Östra 
gymnasiet i Umeå. Den första kontakten togs med hjälp utav en tidigare kurskamrat, Martin 
Alfredsson, som vid denna tidpunkt praktiserade på Östra gymnasiet och hade hand om några 
klasser från samhällsprogrammet. Hans lokala lärarutbildare, Roland Moström, kontaktades 
runt lunchtiden torsdagen den 10:e december och det gavs en förklaring till vad arbetet 
handlade om samt ungefär hur lång tid som behövdes för att göra undersökningen. Roland gav 
sitt medgivande till att dela ut enkäter under den förutsättningen att Martin A., som för 
närvarande hade hand om hans klasser, kunde avvara den tiden för enkäten. Detta var inga 
problem så de första enkäterna delades ut efter lunch samma dag till en samhällsklass som 
gick sitt tredje år på gymnasiet. I klassrummet så fick enkäten inleda lektionen så att läraren 
sedan kunde börja med det den ämnade att eleverna skulle tillägna lektionen åt. Innan enkäten 
delades ut förklarades syftet med enkäten samt att inga namn behövde skrivas på bladet och 
att enkäten bestod utav två sidor sammanlagt. Denna lektion bestod utav 16 stycken elever 
vilket innebar att ytterligare en samhällsklass behövde besökas för att få ihop den önskade 
mängden, om cirka 20 till 30 stycken för varje program. Martin A. och Roland M. föreslog att 
enkäten kunde delas ut dagen efter, fredag förmiddag, då de hade en annan samhällsklass.  
 
Efter att den första klassen hade fått genomföra undersökningen så uppsöktes andra lärare för 
att få tag på fler klasser som hade möjlighet att svara på enkäten och som gick något av de 
sökta programmen i urvalet. Samma dag, torsdag den 10e, tillät Roger Gustafsson att enkäten 
kunde utdelas på hans lektioner lite senare under eftermiddagen då han hade en tvåa från 
naturvetenskapsprogrammet. Innan klassen med naturvetare involverades i undersökningen så 
besöktes ytterligare en lärare, Roland Eriksson, som hade några handelsprogramsklasser men 
de var olyckligtvis ute på praktik. Även om han inte kunde bidra med några respondenter till 
studien så berättade han om hans syn på entreprenöriellt lärande och hur han ville att 
utbildningssituationen skulle se ut i klassrummet. Dessutom så berättade han om hur 
praktiken fungerade för de som gick handelsprogrammet vilket öppnade upp för nya saker för 
mig att se på saker och ting. Mer om detta kommer att senare komma i analysen. 
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På eftermiddagen besöktes så naturvetenskapsklassen och proceduren gick till på samma sätt 
som innan där respondenterna fick reda på vad enkäten handlade om, att den var anonym och 
att den bestod utav två sidor. I denna klass så befann sig 24 stycken på lektionen vilket 
innebar att när enkäten hade fyllts i av denna grupp så uppfyllde de antalet som eftersöktes 
per program.  
 
Nästa lärare som godkände att enkäten kunde genomföras på dennes lektion var Gaim Mehari 
som hade en klass från friskvårdsprogrammet vid 15-tiden på torsdagen. Denna klass innehöll 
elever som gick sitt första år på gymnasiet. Återigen upprepades enkätens mål, omfattning och 
elevernas anonymitet så att respondenterna skulle förstå vad de svarade på och varför. Under 
denna lektion var 26 stycken respondenter närvarande vilket betydde att inga fler 
friskvårdsklasser behövde besökas i denna studie. 
 
Under torsdagen upptäcktes ett problem som skulle innebära att risken fanns att enkäten inte 
skulle kunna delas ut personligen på fredagens lektion till den andra samhällsklassen. Martin 
A. erbjöd sig att dela ut enkäterna utifall att förhindret skulle inträffa. Då han är väl insatt i 
ämnet entreprenörskap och även har erfarenhet av att göra undersökningar från kurser vid 
Umeå Universitet så innebar detta att inte en alltför stor felkälla uppstod bara för att det var 
han som delade ut och samlade in enkäterna. Han blev även instruerad i förväg vad det var 
han behövde meddela respondenterna innan enkäterna fylldes i.  
 
Fredagen, den 11 december, så ville det sig inte bättre än att förhindret uppstod vilket innebar 
att enkäterna hämtades en halvtimme in på deras lektion och Martin A. hade då i början av 
den redan berättat om undersökningen och fått respondenterna att svara på frågorna. Denna 
gång bestod gruppen av 14 stycken elever som gick andra året på samhällsprogrammet. Totalt 
var då undersökningen uppe i 30 stycken elever från samhällsprogrammet, 24 stycken från 
naturvetenskapsprogrammet och 26 stycken från friskvårdsprogrammet.  
 
Det som återstod var alltså att samla in svar från handelsprogrammet och från hotell och 
restaurangprogrammet. Efter att enkäterna hade samlats in söktes det efter nya lärare som 
kunde hjälpa till att få undersökningen gjord. Ann-Sofie Burman var nästa lärare som kunde 
tänka sig att bidra med respondenter till min undersökning. Hon hade dock inga klasser förrän 
på förmiddagen den 15 december, tisdag, och sedan med tanke på att ingen hotell- och 
restauranglärare hittades under fredagen så fick undersökningen vänta tills dess.   
 
På tisdagen så uppmärksammades ett missförstånd då det visade sig att Ann-Sofie bara hade 
en klass från handelsprogrammet och inte två som ursprungligen uppfattades. Detta 
tillsammans med vetskapen om att det inte fanns några fler klasser fanns tillgängliga, både på 
grund av praktik och att många hade prov, så betydde det att denna handelsklass var den enda 
tillgängliga för denna undersökning. Oturen var också framme då Ann-Sofie berättade att runt 
åtta elever i den klassen var sjukanmälda den dagen som enkäten gjordes vilket gjorde att 
respondenterna var 13 stycken som gick första året på handelsprogrammet. Även denna gång 
fick respondenterna reda på allt som de behövde veta för att svara på enkäten. Målet med 
studien var ju som sagt att få 20 till 30 stycken respondenter från varje program som fanns 
med i urvalet men tur i oturen är att handelsprogrammet är elevmässigt sett bara hälften så 
stort som de övriga som var utvalda till undersökningen. Faktum är att dessa 13 respondenter 
motsvarar cirka 20 procent av alla elever vid handelsprogrammet medan de 20-30 från de 
andra programmen motsvarar en mindre andel av deras respektive programtotal.  
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Den sista läraren som återfanns till att få tag på hotell och restaurangelever var Johan 
Lönnelid. Då inte någon lärare som speciellt har hand om HR-programmet var anträffbar i 
sina arbetsrum vid de tillfällen som skolan besöktes så användes istället Östras hemsida för att 
hitta lärare. På Östras hemsida, www.skola.umea.se/ostra, går det att söka på varje respektive 
klass och se deras schema och vilken lärare de har i varje ämne. Johan Lönnelid var en av de 
lärare som hade dessa elever och han tillfrågades under tisdagen. De klasser som han kunde 
erbjuda var en trea på onsdag morgon och en etta på torsdag förmiddag. Enkäterna delades ut 
på samma sätt som tidigare med information om syfte, anonymitet och allt. Onsdagen 
inbringade 13 stycken svaranden och torsdagen gav 19 stycken respondenter vilket innebär 
totalt 32 stycken för hotell och restaurangprogrammet.   
 

4.4 Sanningskriterier 

4.4.1 Bortfall 
Totalt i denna undersökning så förekom det 17 stycken enkäter som innehöll bortfall, av totalt 
126 stycken besvarade enkäter. Det fanns olika typer av bortfall där inte ifyllda svar var det 
vanligaste. Övriga bortfall som förekom var att flera svarsalternativ hade ringats in, inte svarat 
enligt skalan utan tagit mellan två nivåer samt samma svar var ifyllt för alla frågor som 
använde skala.  
 
Sju av de sjutton bortfallen uppstod på den sista frågan i enkäten där respondenterna skulle 
fylla i ett arbetssätt som de oftare ville skulle förekomma i skolan. På denna fråga har dessa 
sju kryssat i flera svarsalternativ vilket har gjort att deras svar inte kunde registreras för denna 
fråga. Registreringen av dessa svar kunde inte ske eftersom frågan var ställd på det viset att 
respondenterna skulle få uttrycka det som de helst ville ha och vid ett multipelt svar så 
kommer inte detta fram och svaret tjänar därmed inte syftet av frågan. Frågan var uppbyggd 
på så sätt att ”ett arbetssätt” hade markerats med understrykning men detta kan av vissa elever 
ha förbisetts. Det andra alternativet är att respondenten inte vetat vilket svarsalternativ som 
den helst velat ha och därmed fyllt i flera. För att förhindra att dessa bortfall uppstod så skulle 
det möjligtvis ha kunnat hjälpa med att antingen i förväg informera att endast ett 
svarsalternativ skulle fyllas i eller att en ruta för ”vet ej” skulle ha medtagits i frågan. 
 
Sex stycken av bortfallen bestod utav ej besvarade frågor där två av dessa hade helt blankt på 
baksidan av formuläret. Innan enkäterna delades ut i klasserna så påpekades det för eleverna 
att enkäten bestod utav två sidor vilket borde ha eliminerat den typen av bortfall. Dock kan 
detta ha uppstått genom att de antingen inte lyssnade helt eller inte ville svara på de frågorna. 
De övriga fyra bortfallen har spridit lite mellan vilka frågor som de har valt att inte svara på, 
vilket antingen kan innebära att de inte ville svara eller att de inte förstod frågans innebörd. 
Ett av bortfallen berodde på att ingen demografisk fråga var besvarad. 
 
Frågor som inte hade besvarats inom de uppsatta skalorna representerades av tre av bortfallen. 
Två av respondenterna hade ringat in mellannivåer i attitydfrågorna och den tredje valde att 
göra en egen ruta för det arbetssätt som oftare skulle användas. För att minska på dessa 
bortfall skulle en större skala ha behövts användas och återigen visas att ett ”vet ej” eller 
”annat” alternativ skulle ha kunnat finnas med i fråga 14.  
 
Det sista bortfallet är egentligen inget riktigt bortfall då alla svaren är korrekt ifyllda genom 
hela enkäten. Anledningen till att denna finns med bland dessa är för att svaren kan diskuteras 
om de är ordentligt ifylla utav respondenten. I alla attitydfrågor, fråga 1-12, så är en trea ifylld 
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vilket antingen innebär att eleven anser att skolan är sådär på det mesta eller så har den snabbt 
skyndat sig att svara på enkäten för att kunna göra något annat sen och då inte brytt sig om 
vad den svarat på. 
 
Något som inte hör till bortfall men som även behöver poängteras är svaren som framkommit 
i ”övriga synpunkter”. Dessa svar var tänkta att komma till användning när till exempel en 
analys skulle göras eller bara för att få nya perspektiv på saker och ting. Olyckligtvis 
framkom det inte några nya tankesätt eller perspektiv även om en hel del hade svarat på denna 
öppna fråga. Anledningen till att dessa svar inte kunde användas var för att oftast stod det i 
denna del av enkäten ”nej”, ”hejhopp”, ”tack för besöket” och dylika svar som inte direkt 
kunde kopplas till ämnet entreprenörskap eller studiens resultat.  
 

4.4.2 Validitet 
Validiteten anses som ett av de viktigaste sanningskriterierna då detta uppmärksammar om 
det finns något samband mellan dels olika variabler samt hur pass väl slutsatserna 
överensstämmer med den data som har insamlats (Bryman & Bell, 2005, s.48 och Saunders et 
al, 2003, s.101). Det finns ett par olika inriktningar för validitet, ena är begreppsvaliditet. 
Denna behandlar hur pass väl som frågorna som ska mätas överensstämmer med det begrepp 
som har erhållits ur teorin (Bryman & Bell, 2005, s.48). I denna studie är det dels skolmiljö 
och entreprenöriella egenskaper och beteenden som har indelats i mer specifika, och mätbara, 
ordalag. Det har tidigare diskuterats, under enkätfrågornas utformning, kring just hur pass väl 
som de mätbara uttrycken kan kopplas till dessa begrepp. Svårigheterna med dessa begrepp är 
att de är väldigt allmänna uttryck och det finns inga klara definitioner och förklaringar till vad 
som kännetecknar dessa begrepp. Skolmiljöer som främjar entreprenörskapsbildning har 
många likheter med de skolmiljöer som skolan och beslutsfattare i allmänhet har som mål för 
skolan och inte som speciellt i entreprenörskapsutbildande syfte. Detsamma kan sägas för de 
entreprenöriella beteendena och egenskaperna där skolan försöker att bidra med utvecklingen 
av dessa men deras mål är inte i huvudsak att eleverna ska bli mer entreprenöriella utan de 
anser att eleverna i deras vuxna liv behöver dessa egenskaper för att klara sig.  De mätbara 
uttryck som har använts till denna studie kan kopplas samman med de övergripande 
begreppen men det finns fler sätt att definiera dem och entreprenörskap har på så vis ingen 
”ensamrätt” på uttrycken.  
 
Intern validitet är en annan aspekt på validitet. Detta har med kausaliteten mellan olika 
begrepp att göra. Går det att vara säker på att en variabel är den enda orsaken till ett visst svar 
på en annan variabel eller finns det andra faktorer som påverkar (Bryman & Bell, 2005, s.49). 
Det gäller därmed att vara uppmärksam under analysens gång av resultaten och se om det 
finns flera faktorer som påverkar en variabel och att inte dra alltför förhastade slutsatser om 
variablers möjliga samband. Den externa validiteten innebär hur väl som resultaten kan 
generaliseras till andra sammanhang än till just det utvalda syftet och undersökningstillfället. 
Det som många forskare brukar använda för att erhålla en extern validitet på sina 
undersökningar är genom att vara väldigt tydliga på hur de har gjort sina urval samt att 
försöka uppnå ett så representativt urval som möjligt (Bryman & Bell, 2005, s.49 och 
Saunders et al, 2003, s.102). Sista inriktningen som nämns är den ekologiska validiteten vilket 
går ut på att det gäller att se om respondenternas svar är tagna ur och kan tillämpas på 
verkliga situationer och sammanhang (Bryman & Bell, 2005, s.49). De elever som har 
medverkat i denna studie har inte blivit tillkallade till någon speciell plats vid en viss tid utan 
de har besökts på den plats där de redan befunnit sig. Det medför att respondenterna har 



30 

 

vistats i sådana miljöer som anses som normala för dem och som även är relevant för 
enkätfrågorna. Det skulle kunna visa sig att svaren hade blivit annorlunda om enkäterna 
istället hade till exempel delats ut i ett köpcentrum till elever som just vid den tidpunkten 
passerade.     
  

4.4.3 Reliabilitet 
Reliabiliteten behandlar hur pass trovärdiga resultaten av en studie är. Det som behöver 
tänkas på är om undersökningen skulle göras vid ytterligare tillfällen, hade då resultaten blivit 
detsamma eller styrs svaren utav slumpmässiga externa faktorer (Bryman & Bell, 2005, s.48 
och Saunders et al, 2003, s.101). Vilken tid på dygnet som undersökningen genomförs kan ha 
betydelse för hur respondenterna svarar då de ska svara på attitydfrågor, som till exempel hur 
de anser att skolan har utvecklat olika egenskaper och beteenden. Enkäterna bör inte lämnas 
ut på fredagseftermiddagar då de flesta individer redan har sina tankar på hur helgens 
planering ser ut. Måndagsmorgnar är också ett tillfälle som bör undvikas då många personer 
inte tycker särskilt mycket om måndagar av olika anledningar vilket kan leda till att svaren på 
enkäterna kan skilja sig beroende på när de lämnas ut (Saunders et al, 2003, s.101). Då är det 
mer lämpligt att hitta mer neutrala tider ungefär mitt i veckan vilket gjordes i denna studie, 
måndagar undveks helt och det senaste tillfället var en fredag förmiddag.  
 
En annan aspekt på reliabiliteten är att det gäller att förmå respondenterna att bortse ifrån 
externa parter som kan inverka på deras sätt att besvara frågorna. Till exempel kan vissa 
respondenter känna att de svarar på ett sådant sätt som de tror sig förväntas utav dem av 
antingen lärare eller av den som lämnar ut enkäten (Saunders et al, 2003, s.101). Därför var 
det viktigt i denna undersökning att underrätta och försäkra eleverna om deras anonymitet och 
att inga av deras svar skulle kunna kopplas tillbaka till någon av dem.  
 

4.4.4 Replikation 
Detta begrepp påminner en del om reliabiliteten i vissa avseenden. Ibland inträffar det att 
forskare och andra individer börjar ifrågasätta en studie eller skulle tycka det vore intressant 
att upprepa en viss studie i syfte att se hur resultaten skulle vara i en annan tid och kanske 
även plats. Då krävs det att den ursprungliga studien har gjorts med en grundlig genomgång 
om hur allting gick till så att senare forskare kan vara säker på att resultaten går att jämföras 
med varandra (Bryman & Bell, 2005, s.48). Denna undersökning har som mål att kunna bli 
replikerad i framtiden och att så många olika skolor som möjligt skulle involveras i 
entreprenörskapsstudier vilket har gjort att själva genomförandet har beskrivits så utförligt 
som det bara går.  
 

4.5 SPSS 
Det statistiska programmet som användes i denna studie var SPSS, Statistical Package for the 
Social Sciences, vilket behandlar enkätfrågorna och en mängd olika grafer och statistiska 
analyser går att genomföra via programmet. För att underlätta hanteringen av svaren från 
enkäterna så måste varje svarsalternativ på varenda fråga definieras, det vill säga att svaret 
”inte alls” motsvaras av siffran 1, ”dåligt” av 2 och så vidare. I denna studie valde jag att 
bygga upp enkäten i SPSS innan den delades ut eftersom jag då lätt kunde se och kontrollera 
utifall någon fråga kunde innebära problem senare under svarshanteringen. När sedan 
enkätsvaren skulle matas in i programmet så behövdes det endast att lägga in siffror, 
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tidsmässigt så kan det göra en stor skillnad då istället för att behöva skriva in ”Man” eller 
”Kvinna” för varje enkät så användes 1 och 2 som inmatning.  
 
En av de viktigaste funktionerna som SPSS fyller är att den kan snabbt analysera enkätsvaren 
och ta fram både grafer och statistiska test. Ett av dessa test är det så kallade Chitvå-testet som 
analyserar om det finns ett samband mellan olika variabler. I vanliga fall så ställs det upp en 
nollhypotes H0 och en mothypotes H1 där nollhypotesen avser att det inte råder ett beroende 
mellan variablerna och att det finns ett samband mellan variablerna för mothypotesen 
(Dahmström, 2005, s.209). För att kunna förkasta eller acceptera hypoteserna så kommer p-
värden att användas där en vald signifikansnivå på 5% innebär att då p-värdet är under 0,05 så 
förkastas nollhypotesen och slutsatsen går att dra att det finns ett samband mellan variablerna. 
Om p-värdet istället är över 0,05 så kan inte nollhypotesen förkastas och det innebär att det 
inte går att utesluta slumpens inverkan över svaren (Dahmström, 2005, s.211).   
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5. Empiri 
Detta kapitel visar de statistiska resultat som erhållits genom utdelningen av enkäter till 
gymnasieelever. Grafer och tabeller används för att på ett så enkelt sätt som möjligt redovisa 
elevernas svar.  

5.1 Demografisk data 
Denna sektion kommer att visa hur den demografiska fördelningen har varit på urvalet i denna 
undersökning. Det som kommer redovisas är hur de 126 respondenterna fördelar sig på kön, 
vilket program de går, vilket år på gymnasiet de är inne på samt om de har gått en ekonomiskt 
inriktad kurs på gymnasiet. 

5.1.1 Könsfördelning 
Av de 126 stycken respondenter som svarade på enkäten var 62 stycken män och 63 stycken 
var kvinnor, en respondent hade inte fyllt i några demografiska uppgifter och räknas därmed 
som ett bortfall. Procentuellt sett så är 50 procent kvinnor och 49,2 procent män, resterande 
0,8 procent är bortfallet.   

 
Figur 5.1 Könsfördelning 

5.1.2 Programtillhörighet 
De 126 respondenterna 
fördelade sig på följande vis 
i undersökningen: 
30 stycken elever går 
samhällsprogrammet, 24 på 
naturvetenskapsprogrammet, 
13 på handelsprogrammet, 
26 på friskvårdsprogrammet 
och 32 stycken på hotell och 
restaurangprogrammet. Samt 
som tidigare nämnts ett 
bortfall.  
Figur 5.2 (tal i procent) 
Programtillhörighet  
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5.1.3 Årskurs 
Majoriteten av respondenterna gick sitt första år på gymnasiet (46,4 procent) vilket motsvarar 
58 stycken respondenter. 38 respondenter gick andra året på gymnasiet och 29 stycken var 
inne på sitt sista år, även här fanns ett bortfall.   

 
Figur 5.3 Årskursfördelning 

5.1.4 Gått en ekonomiskt inriktad kurs 
Den sista demografiska frågan behandlade huruvida respondenten hade gått en ekonomiskt 
inriktad kurs eller inte. Av de respondenter som svarade på frågan så hade 41 stycken gjort det 
medan 84 stycken hade inte gått någon sådan kurs än. 

Figur 5.4 Fördelning över hur många elever som gått en ekonomiskt inriktad kurs. 
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5.2 Synen på skolan 
Avsnittet behandlar de resultat som visar elevernas attityder gentemot skolmiljöer och utvecklingen 
av personliga egenskaper i syfte att sedan kunna besvara hypoteserna som tidigare ställts upp. 

5.2.1 Relation skolmiljö – utvecklande av entreprenöriella egenskaper 
Detta avsnitt visar de resultat som kan visa på ett samband mellan hur skolans miljöer kan 
påverka elevernas utveckling av entreprenöriella egenskaper.   
Tabell 5.1 

   

Utvecklat din kreativitet 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra 
Mycket 

väl 
Påverka 
innehållet 
i en kurs 

Inte alls Count 3 4 12 6 0 25 
% within Påverka 
innehållet i en 
kurs 

12,0% 16,0% 48,0% 24,0% ,0% 100,0% 

Sällan Count 4 16 26 8 0 54 
% within Påverka 
innehållet i en 
kurs 

7,4% 29,6% 48,1% 14,8% ,0% 100,0% 

Ibland Count 2 9 13 9 2 35 
% within Påverka 
innehållet i en 
kurs 

5,7% 25,7% 37,1% 25,7% 5,7% 100,0% 

Ofta Count 0 2 6 2 1 11 
% within Påverka 
innehållet i en 
kurs 

,0% 18,2% 54,5% 18,2% 9,1% 100,0% 

Total Count 9 31 57 25 3 125 
% within Påverka 
innehållet i en 
kurs 

7,2% 24,8% 45,6% 20,0% 2,4% 100,0% 

Nästan en tredjedel, 32 procent, av respondenterna är negativt inställda gentemot hur skolan 
har utvecklat deras kreativitet och av dessa så är cirka 68 procent representerade utav elever 
som svarat att de sällan eller inte alls kan påverka innehållet i en kurs. Av de elever som 
svarat att skolan utvecklat deras kreativitet mycket väl är det endast respondenter 
representerade som svarat att de ibland eller ofta kan påverka innehållet i en kurs. De övriga 
entreprenöriella egenskaperna visade inga tydliga tendenser över huruvida elever utvecklats 
mer om de ofta kan påverka innehållet i en kurs. Dock så är eleverna mindre negativa om 
utvecklingen av entreprenöriella egenskaper om de anser att de ofta kan påverka innehållet i 
en kurs, se appendix 1 och 2.  
 
Chitvå-test gjordes för att kolla om det fanns ett samband mellan olika variabler eller om 
svaren är mer eller mindre slumpmässiga. I appendix 3 återfinns de p-värden som erhållits av 
dessa test. För p-värdena gäller att om dessa understiger 0,05 så antas det att svaren inte kan 
förklaras av slumpen, det vill säga att det finns ett samband mellan skolmiljöer och 
utvecklingen av entreprenöriella egenskaper. 16 av 36 test visade på att det finns ett statistiskt 
samband mellan variablerna, i övriga fall så går det inte att utesluta att resultaten är 
slumpmässiga. Variablerna ”tankar och idéer tas på allvar” och ”uppgifter kopplade till 
verkligheten” är de skolmiljöer som oftast visar ett starkt samband med utvecklingen av 
entreprenöriella egenskaper, medan ”påverka innehåll” och ”påverka arbetssätt” är mest 
beroende av slumpen. 
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Tabell 5.2 
   Utvecklat ditt självförtroende Total 

    Inte alls Dåligt Sådär Bra 
Mycket 

väl Inte alls 
Påverka 
arbetssättet 
i en kurs 

Inte alls Count 
1 1 2 1 3 8 

    % within Påverka 
arbetssättet i en 
kurs 

12,5% 12,5% 25,0% 12,5% 37,5% 100,0% 

  Sällan Count 3 8 15 10 5 41 
    % within Påverka 

arbetssättet i en 
kurs 

7,3% 19,5% 36,6% 24,4% 12,2% 100,0% 

  Ibland Count 4 8 22 15 3 52 
    % within Påverka 

arbetssättet i en 
kurs 

7,7% 15,4% 42,3% 28,8% 5,8% 100,0% 

  Ofta Count 1 1 4 12 2 20 
    % within Påverka 

arbetssättet i en 
kurs 

5,0% 5,0% 20,0% 60,0% 10,0% 100,0% 

  Mycket 
ofta 

Count 0 1 2 0 0 3 

    % within Påverka 
arbetssättet i en 
kurs 

,0% 33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0% 

Total Count 9 19 45 38 13 124 
  % within Påverka 

arbetssättet i en 
kurs 

7,3% 15,3% 36,3% 30,6% 10,5% 100,0% 

70 procent av de respondenter som svarat att de ofta kan påverka arbetssättet i en kurs anser 
även att skolan utvecklar deras självförtroende på ett bra eller mycket bra sätt. Motsvarande 
andelar för de som svarat sällan och inte alls på frågan om arbetssätt är 50 procent för ”inte 
alls” och cirka 37 procent för ”sällan”. Respondenterna som svarat att de mycket ofta kan 
påverka arbetssättet är mer negativa till självförtroendet än vad de som svarat ”ofta” är. Ett 
Chi-test visade att det fanns ett samband mellan dessa två variabler, där x2 = 21,325, df = 16 
och tabellvärdet = 26,30 för 0,05 i signifikansnivå, se appendix 4. Liknande tendenser går att 
se för de övriga entreprenöriella egenskaper, se appendix 4 och 5. 
 
Tabell 5.3 

 Utvecklat att våga ta egna initiativ 
Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Får komma till tals under 
lektion 

Inte alls 1 0 1 1 0 3 

Sällan 0 2 3 4 1 10 
Ibland 0 2 30 23 0 55 
Ofta 2 3 18 17 2 42 
Mycket ofta 0 1 2 6 4 13 

Total 3 8 54 51 7 123 

Majoriteten av respondenterna har varit positiva både till hur ofta de får komma till tals under 
en lektion samt hur pass väl skolan har utvecklat dem till att ta egna initiativ. Över hälften, 
cirka 57 procent, av de som anser att skolan har på ett mycket bra sätt utvecklat dem till att 
våga ta egna initiativ är även de som tycker att de mycket ofta får komma till tals under en 
lektion. Ungefär tre fjärdedelar utav respondenterna som anser att de mycket ofta får komma 
till tals under lektionerna anser att skolan utvecklar deras initiativtagande på ett bra eller 



36 

 

mycket bra sätt. Liknande samband finns bland annat för utvecklingen av att se möjligheter 
samt för kreativiteten men gentemot dessa är respondenter överlag mer negativ i sina svar, se 
appendix 6 och 7.  
 
 
Tabell 5.4 

 Utvecklat till att se möjligheter 
Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Tankar och idéer tas på 
allvar 

Inte alls 3 1 1 0 0 5

Sällan 1 6 14 4 0 25
Ibland 1 6 23 15 5 50
Ofta 1 4 10 16 3 34
Mycket ofta 1 0 1 2 2 6

Total 7 17 49 37 10 120

Cirka 13 procent av de som svarat att deras tankar och idéer sällan eller inte alls tas på allvar 
menar att skolan har utvecklat deras sätt att se möjligheter i vardagen på ett bra sätt. Detta kan 
jämföras med en tredjedel av dessa som anser att de utvecklas på ett dåligt eller obefintligt 
sätt. Strax över hälften av dem som ansåg att deras tankar och idéer ofta togs på allvar var 
positiva, svarade ”bra” eller ”mycket väl”, till hur skolan utvecklade dem till att se 
möjligheter medan två tredjedelar av dem som svarat att detta skedde mycket ofta var 
positiva. Övriga variabler visade på liknande tendenser, se appendix 8 och 9. 
 
Tabell 5.5 

 Utvecklat ditt självförtroende 
Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Arbeta med intressanta 
uppgifter 

Inte alls 2 5 3 0 0 10 

Sällan 4 3 15 5 1 28 
Ibland 1 7 15 21 7 51 
Ofta 2 4 12 11 3 32 
Mycket ofta 0 0 0 0 1 1 

Total 9 19 45 37 12 122 

Respondenterna som ansåg att de ofta fick arbeta med intressanta uppgifter fördelade sig att 
cirka 44 procent ansåg att deras självförtroende utvecklades bra eller mycket väl medan 
ungefär 19 procent ansåg att de inte alls eller dåligt utvecklade deras självförtroende. De 
respondenter som inte alls eller sällan ansåg att de fick arbeta med intressanta uppgifter var 
mer negativa till hur deras självförtroende hade utvecklats. Cirka 37 procent av dem var 
negativa och 16 procent var positiva. Liknande trender visade sig för de andra entreprenöriella 
egenskaperna, se appendix 10. 
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5.2.2 Utvecklingen av entreprenöriella egenskaper 
Detta avsnitt behandlar hur respondenterna har svarat på de frågor som behandlar deras 
attityder till hur skolan utvecklar vissa personliga egenskaper. 
 
Tabell 5.6 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Utvecklat din kreativitet 125 1 5 2,86 ,904
Utvecklat ditt kritiska tänkande 125 1 5 3,03 1,039
Utvecklat till att ta eget ansvar 126 1 5 3,53 ,952
Utvecklat att våga ta egna initiativ 123 1 5 3,41 ,799
Utvecklat ditt självförtroende 124 1 5 3,22 1,064
Utvecklat till att se möjligheter 
 

121 1 5 3,21 ,985

Valid N  120     
Tabell 5.6 ger en sammanfattning över hur respondenterna har besvarat frågorna om deras 
utveckling av entreprenöriella förmågor. Eleverna anser att gymnasieskolan har utvecklat dem 
till mest att ta eget ansvar medan kreativiteten är den egenskap som de känner sig ha fått 
minst utvecklat. Fem av sex entreprenöriella förmågor har ett medelvärde som ligger över 
mellannivån 3 vilket innebär att eleverna lutar mer åt att dessa egenskaper utvecklas på ett 
relativt bra sätt. Den enda egenskapen som hamnar under denna nivå är utvecklingen av 
kreativiteten hos eleverna som hade ett medelvärde på 2,86.  
                   
                 Tabell 5.7  
En summering av medelvärdena från tabell 5.6 ger ett värde på 
19,26. Summeringen ger att eleverna anser att skolan överlag har 
utvecklat deras entreprenöriella egenskaper på ett bra sätt, enligt 
tabell 5.7.  
 
Tabell 5.8 

 Utvecklat din kreativitet 
Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Program SP 2 10 13 5 0 30

NV 2 7 12 3 0 24
HP 0 2 4 5 2 13
FV 3 8 11 4 0 26
HR 2 4 16 8 1 31

Total 9 31 56 25 3 124

Tabell 5.8 visar hur eleverna anser att deras kreativitet har utvecklats i gymnasieskolan 
beroende på vilket program respondenten går och i tabell 5.6 var medelvärdet för detta 2,86. 
Handelsprogrammet och hotell- och restaurangprogrammet har varit mer positiva än negativa 
till detta jämfört med de andra klasserna och vad medelvärdet visar. Av 
handelsprogrameleverna så ansåg över hälften, cirka 54 procent, att skolan hade utvecklat 
deras kreativitet på ett bra eller mycket bra sätt. För hotell och restaurangeleverna var 
motsvarande siffra cirka 30 procent på den positiva sidan och cirka 20 procent mer åt det 
negativa hållet. Ur de andra tre programmen så ansåg cirka 40 procent från varje att 
kreativiteten utvecklades dåligt eller inte alls av skolan. 

Mycket dålig 6 – 12 
Dålig 12 - 18 
Bra 18 – 24 
Mycket bra 24 – 30 
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Figur 5.5 Utveckling av kreativitet baserat på kön. 

Utvecklingen av kreativiteten hos eleverna ansågs olika beroende på om det var en manlig 
eller en kvinnlig respondent. Cirka en fjärdedel av de manliga respondenterna svarade att 
skolan utvecklade deras kreativitet på ett dåligt eller obefintligt sätt medan motsvarande siffra 
för kvinnorna var cirka 38 procent. Det fanns inget beroende vad gällande huruvida eleven 
hade gått en ekonomiskt inriktad kurs eller inte samt inget tydligt samband beroende på vilken 
årskurs de gick, se appendix 11 och 12.  
 
Tabell 5.9 

 Utvecklat ditt kritiska tänkande 
Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Kön Man 6 8 22 15 10 61
Kvinna 3 18 31 9 2 63

Total 9 26 53 24 12 124

Utvecklingen av det kritiska tänkandet anses bra eller mycket väl av cirka 17 procent av de 
kvinnliga respondenterna medan motsvarande siffra för männen är nästan 41 procent. En 
högre andel av kvinnorna, en tredjedel, anser att skolan är dålig eller inte alls utvecklat dem 
att tänka kritiskt medan männen har en positivare syn på denna utveckling.  
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Tabell 5.10 

 Utvecklat ditt kritiska tänkande 
Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Årskurs 1 6 12 28 8 3 57

2 2 8 12 11 5 38
3 1 6 13 5 4 29

Total 9 26 53 24 12 124

Den största andelen negativa till utvecklingen av det kritiska tänkandet kommer från de 
respondenter som går årskurs ett på gymnasieskolan, cirka 32 procent. Den negativa 
inställningen avtar sedan med åren där andraklassarnas andel är cirka 26 procent och treornas 
motsvarande siffra är ungefär 24 procent. Fördelningen mellan attityderna ur de olika 
programmen är relativt jämnt fördelade och detsamma gäller för om respondenten gått en 
ekonomiskt inriktad kurs eller inte där det inte finns några tydliga tendenser, se appendix 13 
och 14.  
 
Tabell 5.11 

 Utvecklat till att ta eget ansvar 
Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Program SP 0 2 12 12 4 30

NV 1 1 5 12 5 24
HP 0 2 1 8 2 13
FV 1 2 8 12 3 26
HR 1 8 10 10 3 32

Total 3 15 36 54 17 125

Alla program är mer positiva än negativa i denna fråga men hotell- och 
restaurangrespondenterna är det enda program där under hälften, cirka 41 procent, av eleverna 
anser att det är bra eller mycket väl utveckling till att ta eget ansvar. Både 
naturvetenskapsprogrammet och handelsprogrammet har svarsfrekvenser för bra och mycket 
väl av denna utveckling på över 70 procent, nära 71 respektive 77 procent. Över en fjärdedel 
av hotell- och restaurangrespondenter anser att skolan inte alls eller dåligt utvecklar dem till 
att ta eget ansvar. Denna siffra är betydligt lägre hos de andra programmen där den högsta av 
dem är cirka 15 procent och representeras utav handelsprogramelever. De övriga variablerna, 
kön, årskurs och ekonomiskt inriktad kurs, visade inga tydliga skillnader, se appendix 15-17.   
 
Tabell 5.12 

 Utvecklat ditt självförtroende 
Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Kön Man 4 5 25 20 7 61

Kvinna 
 

5 14 19 18 6 62

Total 9 19 44 38 13 123

De största skillnaderna i attityderna gentemot hur skolan utvecklar elevernas självförtroende 
så visade det sig att kvinnorna hade en negativare inställning mot detta än vad männen hade. 
Nära 31 procent av kvinnorna ansåg att skolan inte alls eller dåligt utvecklade deras 
självförtroende medan motsvarande siffra för männen var cirka 15 procent.  
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Figur 5.6 Utveckling av att se möjligheter baserat på om eleven gått en ekonomiskt inriktad 
kurs. 

Ungefär 38 procent av dem som gått en ekonomiskt inriktad kurs anser att de har blivit väl 
eller mycket väl utvecklade till att se möjligheter medan motsvarande siffra för de som inte 
gått en sådan kurs är närmare 40 procent.  
 
Tabell 5.13 

 Utvecklat till att se möjligheter 
Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Kön Man 4 5 23 20 6 58
Kvinna 3 12 26 17 4 62

Total 7 17 49 37 10 120

Tabell 5.13 visar att cirka 44 procent av männen anser att skolan har utvecklat dem till att se 
möjligheter i omgivningen på ett bra eller mycket bra sätt medan ungefär en tredjedel av 
kvinnorna anser detsamma. 
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5.2.3 Skolmiljö 
Här nedan visas hur elevernas åsikter har varit angående olika entreprenöriellt främjande 
skolmiljöer. 
 

Tabell 5.14 visar vilket medelvärdet har varit för respondenternas svar på respektive fråga för 
hur de uppfattar att skolmiljön är på deras gymnasieskola. Eleverna anser att de relativt ofta 
får komma till tals under en lektion men de anser att det är som svårast att få en möjlighet att 
påverka innehållet i en kurs. Värt att notera är att ingen av respondenterna har ansett att de 
mycket ofta kan påverka innehållet i en kurs. Medelvärdena skulle kunna användas som ett 
poängsystem från ett till fem och på så sätt skulle det gå att definiera att en skola borde ligga 
över 18, sex stycken frågor med genomsnittsvar på tre, för att anses ha en tillräcklig 
entreprenöriellt främjande skolmiljö.    
       Tabell 5.7(som på s.35) 
 
I denna undersökning får skolan en genomsnittlig poäng på sin 
skolmiljö på 17,65 (addera medelvärdena från tabell 5.14), vilket 
innebär att skolan inte riktigt når upp till en bra nivå enligt 
eleverna.  
 
Tabell 5.15 

 Påverka innehållet i en kurs 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta 
Årskurs 1 12 23 19 4 58

2 10 19 6 3 38

3 2 12 11 4 29
 
Total 

 
24 54 36

 
11 125

   

Ingen av respondenterna hade som tidigare nämnts svarat mycket väl på frågan om hur pass 
de har möjlighet att påverka innehållet i en kurs. Det går även att se en skillnad i att det är 
först under deras tredje och sista år som de känner att det åtminstone finns vissa tillfällen till 
att få egna åsikter igenom vad gäller påverkan på kursinnehåll. Den högsta andelen, cirka 26 
procent, som har svarat att de inte alls kan påverka är de som går sitt andra år på gymnasiet. 
Överlag så är det denna aspekt av skolmiljön som eleverna känner att de har minst möjlighet 
att påverka, vilket visades i att medelvärdet för dessa svar var 2,26, se tabell 5.14. 
 
 
 
 
 

Tabell 5.14 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Får komma till tals under lektion 125 1 5 3,43 ,874
Påverka innehållet i en kurs 126 1 4 2,26 ,878
Påverka arbetssättet i en kurs 126 1 5 2,75 ,883
Tankar och idéer tas på allvar 124 1 5 3,10 ,918
Arbeta med intressanta uppgifter 124 1 5 2,87 ,919
Uppgifter kan kopplas till verkliga livet 
 

125 1 5 3,24 ,919

Valid N  123     

Mycket dålig 6 – 12 
Dålig 12 - 18 
Bra 18 – 24 
Mycket bra 24 – 30 
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Tabell 5.16 

 Påverka innehållet i en kurs 
Total Inte alls Sällan Ibland Ofta 

Program SP 0 12 12 6 30

NV 10 12 2 0 24
HP 3 5 3 2 13
FV 7 12 7 0 26
HR 4 13 12 3 32

Total 24 54 36 11 125

De elever som har visat sig anse sig ha minst inflytande i kursinnehållet har varit de elever 
som gått naturvetenskapsprogrammet och friskvårdsprogrammet. Nästan 42 procent av 
naturvetenskapseleverna anser att de inte alls har någon påverkan på kursinnehåll medan 
siffran för friskvårdsprogrammet ligger på nära 27 procent. Samhällsvetenskapseleverna har 
den mest positiva attityden gentemot att kunna påverka innehållet i kurser där ingen av dem 
har svarat att de inte alls har inflytande. Denna undersökning har även visat att de elever som 
har gått en ekonomiskt inriktad kurs anser sig ha mer inflytande medan könstillhörigheten inte 
har visat på några större skillnader, se appendix 18 och 19.   
 
Tabell 5.17 

 Får komma till tals under lektion 
Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Program SP 0 1 12 11 5 29

NV 2 1 13 8 0 24
HP 0 0 4 7 2 13
FV 1 6 11 7 1 26
HR 0 1 15 11 5 32

Total 3 9 55 44 13 124

Även i tabell 5.17 går det att se hur det är naturvetenskapselever som har den mest negativa 
attityden gentemot hur pass väl de får uttrycka sig under lektionerna. I samma veva uppträder 
alltså ett mönster där samhälls- och hotell- och restaurangelever är de som ser mest positivt på 
denna aspekt. I resultaten går det att finna att i attityderna till de entreprenöriella 
skolmiljöerna uppfattas oftast mest negativt av elever som går naturvetenskapsprogrammet, se 
appendix 20-22. Den enda av dessa frågor som denna grupp har varit mest positiv till, och 
dessutom mest av alla program, var hur pass väl som deras tankar och idéer togs på allvar. 
Detta illustreras i tabell 5.18 där hälften av dem, tre av totalt sex svaranden, som svarat 
”mycket väl” var naturvetenskapselever. 
 
Tabell 5.18 

 Tankar och idéer tas på allvar 
Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Program SP 0 6 11 12 0 29

NV 1 7 9 4 3 24
HP 2 2 5 3 0 12
FV 0 3 14 7 2 26
HR 2 6 13 10 1 32

Total 5 24 52 36 6 123
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Figur 5.7 Får arbeta med intressanta uppgifter baserat på kön. 

Figur 5.7 visar hur de manliga respektive de kvinnliga eleverna har svarat på hur ofta de får 
arbeta med intressanta uppgifter i skolan. Här har en tredjedel av männen svarat att de ofta 
eller mycket ofta arbetar med intressanta uppgifter medan cirka en femtedel av kvinnorna 
tycker detsamma. Denna är den enda stora skillnaden i åsikter mellan könen runt de 
entreprenöriella skolmiljöer som har studerats i denna undersökning. De övriga har små 
avvikelser men inte lika tydliga skillnader som i denna tabell, se appendix 23-26. Överlag så 
anser eleverna vid Östra gymnasiet att de får intressanta uppgifter att arbeta med och 
åsiktsmässigt så är det ingen större betydelse beroende på vilket program de går, vilket år de 
är inne på eller om de gått en ekonomiskt inriktad under sin studietid, se appendix 27-29. 
 
Tabell 5.19 

 Uppgifter kan kopplas till verkliga livet 
Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Program SP 1 4 6 14 4 29

NV 1 9 7 6 1 24
HP 0 1 6 4 2 13
FV 0 4 14 8 0 26
HR 2 3 16 10 1 32

Total 4 21 49 42 8 124
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Det tydligaste resultatet för elevernas åsikter om huruvida det går att koppla de uppgifter de 
gör till det verkliga livet så är naturvetenskapseleverna de som minst anser att de kan göra det. 
Nästan 42 procent av naturvetenskapseleverna anser att de sällan eller inte alls kan koppla till 
verkligheten medan cirka 62 procent av samhällseleverna anser att de ofta eller mycket ofta 
kan göra detta.  

Påverka arbetssättet i en kurs
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Figur 5.8 Kan påverka arbetssätt i en kurs baserat på om eleven gått en ekonomiskt 
inriktad kurs. 

Av de elever som inte hade gått en ekonomiskt inriktad kurs så ansåg nästan hälften av dessa, 
cirka 46 procent, att de sällan eller inte alls kunde påverka vilket arbetssätt som skulle 
användas i en kurs. De som hade gått en sådan kurs ansåg en mindre andel, cirka 25 procent, 
att de sällan kunde påverka arbetssätt. 

5.2.4 Arbetslivskontakter och arbetssätt i skolan 
Detta stycke visar resultaten över hur eleverna anser att skolan tillgodoser dem med kontakt 
med arbetslivet samt vilket arbetssätt som eleverna skulle vilja ha mer av i skolan. 
 
Tabell 5.20 

 
Erbjuds tillräckligt med arbetslivskontakter 

Total Ja Nej Vet ej 
Program SP 1 19 9 29 

NV 1 12 11 24 
HP 10 0 3 13 
FV 3 7 15 25 
HR 11 3 17 31 

Total 26 41 55 122 
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Majoriteten av handelsprogrammets och hotell- och restaurangprogrammets elever anser att 
skolan tillhandahåller med tillräcklig kontakt med arbetslivet. Handelsprogrammet har nästan 
77 procent som säger ja och ingen som säger nej medan HR har cirka 36 procent som anser att 
det finns tillräckligt medan ungefär 10 procent säger att det inte finns tillräckligt med kontakt. 
Samhällsvetenskapsprogrammet har flest elever som anser att det inte finns tillräckligt mycket 
kontakter med arbetslivet där nära två tredjedelar av dem representeras.   
 
Tabell 5.21 

 
Erbjuds tillräckligt med arbetslivskontakter 

Total Ja Nej Vet ej 
Gått en ekonomiskt inriktad 
kurs 

Ja 6 22 11 39
Nej 20 19 44 83

Total 26 41 55 122

Av de som har gått en ekonomiskt inriktad kurs så anser cirka 56 procent av dessa att det inte 
erbjuds tillräckligt med kontakter med arbetslivet. Motsvarande siffra för de som inte har gått 
en sådan kurs är cirka 23 procent. De som inte har gått en ekonomiskt inriktad kurs har i störst 
utsträckning, cirka 53 procent, svarat att de inte vet. Männen har i denna fråga haft mer att 
säga än kvinnorna då de både svarat mer ja och nej medan majoriteten av kvinnorna har svarat 
vet ej, se appendix 30.     
 
Tabell 5.22 

 Ett arbetssätt som oftare skulle användas 
Total Praktik Grupparbete Föreläsning Projektarbete 

Kön Man 37 8 6 5 56
Kvinna 46 8 3 2 59

Total 83 16 9 7 115

 
Tabell 5.23 

 Ett arbetssätt som oftare skulle användas 
Total Praktik Grupparbete Föreläsning Projektarbete 

Program SP 18 4 3 2 27

NV 12 5 3 2 22
HP 10 1 0 1 12
FV 22 2 0 1 25
HR 21 4 3 1 29

Total 83 16 9 7 115

 
Tabell 5.24 

 Ett arbetssätt som oftare skulle användas 
Total Praktik Grupparbete Föreläsning Projektarbete 

Årskurs 1 47 6 0 3 56

2 20 9 3 2 34
3 16 1 6 2 25

Total 83 16 9 7 115

Tabell 5.22, 5.23 och 5.24 redovisar svaren för vilket arbetssätt som de tillfrågade eleverna 
vid Östra gymnasieskolan helst skulle vilja förekomma oftare. Nästan tre fjärdedelar av dem 
som svarat på frågan har ansett att praktik borde vara det arbetssätt som oftare ska användas i 
skolan. Skillnaden mellan könen är att de kvinnliga svarandena har en högre andel på svaret 
praktik med cirka 78 procent i jämförelse med männens 66 procent.  
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Programvariabeln visar också att praktik var det svar med mest antal svaranden hos varje 
program men naturvetenskapsprogrammet representerade den minsta andelen av dessa med 
sina cirka 55 procent. Hos naturvetenskapseleverna så ville nästan var fjärde elev att 
grupparbeten oftare skulle användas i skolan. De övriga programmen redovisade alla över tre 
fjärdedelar som var mest för mer praktik där friskvårdsprogrammet visade det högsta värdet 
med 88 procent.   
 
Av de elever som går sitt första år på gymnasiet så har nästan 84 procent svarat att de skulle 
vilja ha mer praktik. Tvåorna har också majoriteten av sina svar på praktik, cirka 59 procent, 
men intresset har ökat betydligt för grupparbeten, cirka 26 procent. De elever som går årskurs 
tre har även de ”praktik” som sitt majoritetsval, 64 procent, men nästan en fjärdedel av dessa 
elever anser att föreläsningar oftare borde förekomma i skolan. 
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6. Analys 
Detta kapitel syftar till att knyta ihop denna studies resultat med tidigare gjorda undersökningar samt 

annan statistik för att kunna göra mer omfattande analyser av varför resultaten ser ut som de gör. 

6.1 Skolmiljöns påverkan på utvecklingen av entreprenöriella egenskaper 
En tidigare undersökning gjord av Fuchs, Werner och Wallau visade hur några av de 
egenskaper och skolmiljöer som även funnits med i denna undersökning har besvarats av 
högstadieelever i Tyskland och i Sverige. I Figure 2 i deras undersökning, se appendix 40, så 
har de resultat bland annat över hur eleverna anser att de kan påverka innehåll, metoder, har 
möjlighet att implementera sina egna idéer samt kan tala fritt i skolan. Jämförs resultaten från 
den undersökningen med denna studie så finns många likheter, se tabell 5.14 samt appendix 
18-20, 22, 25-27 och (Fuchs et al, 2008, s.7). Får komma till tals var den skolmiljö som hade 
mest positiva attityder i båda studierna även om deras undersökning visade något positivare 
resultat. Övriga variabler visade upp liknande bilder utav elevernas åsikter angående 
skolmiljöerna. De hade även frågat vad eleverna ansåg om hur skolan utvecklade ett antal 
olika personliga egenskaper där de också bland annat frågade om självförtroende, kritiskt 
tänkande och kreativitet. Tendenserna var även här likadana där eleverna i båda 
undersökningarna hade en positiv inställning till utvecklingen av de entreprenöriella 
egenskaperna. Dock så var deras resultat betydligt positivare gentemot 
kreativitetsutvecklingen och de andra variablerna var också något mer positiva än resultaten i 
denna studie, se tabell 5.6 samt appendix 11-14 och (Fuchs et al, 2008, s.8).  
 
Tabellerna 5.1-5.5 visar alla på samma typ av tendens, de respondenter som svarat ofta eller 
mycket ofta på frågorna angående skolmiljöerna tenderar att även ge ett högt betyg åt hur de 
uppfattar att skolan har utvecklat deras entreprenöriella egenskaper. Resultaten av de gjorda 
Chitvå-testen visade att många av skolmiljöerna och utvecklingen av de entreprenöriella 
egenskaperna hade starka samband och på så sätt skulle en förbättring av till exempel hur pass 
ofta som uppgifter går att koppla till verkliga livet leda till en ökad utveckling av elevers 
kreativitet (p-värde 0,000), se appendix 3. På samma sätt går det att säga att det inte finns 
något samband mellan utvecklingen av det kritiska tänkandet beroende på hur pass väl som 
skolan erbjuder en möjlighet för eleverna att påverka arbetssätt i skolan (p-värde 0,953). 
 
 
Ahlström och Rendal påpekade även de i sin studie att entreprenöriella arbetssätt kan innebära 
problem både för lärare och för elever där detta kunde medföra att lärarna aldrig kände sig 
helt lediga från jobbet. Målet med entreprenörskapsutbildningen borde vara att lära genom 
entreprenörskap där situationer och aktiviteter skapas genom samarbete mellan lärare och 
elever. Genom detta går det att stimulera och utveckla entreprenöriella egenskaper, processer 
och beteenden inte bara hos eleverna men detta bidrar även till fortsatt utveckling av lärarens 
kompetenser. Även Johannisson anser att skolan måste utgå ifrån det eleverna vill för att få 
dem att utveckla en förståelse för vad som krävs av dem i olika sammanhang. Han anser även 
att skolan bör anpassas på ett sådant sätt att eleverna utvecklar sådana egenskaper som 
kreativitet, flexibilitet, initiativ- och ansvarsförmåga, för att nämna några, så att de klarar sig i 
dagens samhälle.  
 
I en rapport från Vetenskap & Allmänhet tillsammans med Nutek angående ”Lärare om 
företagsamhet” från 2005 så visade resultaten bland annat att majoriteten av lärarna som 
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tillfrågades, två tredjedelar, ansåg att elevernas företagsamhet utvecklades på deras fritid och 
inte nödvändigtvis i skolan (Vetenskap & Allmänhet, 2005). Skolan var på så vis dit eleverna 
gick för att lyssna och lära sig om hur saker stod till. Bettina Backström-Widjeskogs mening 
är att det gäller att lyssna på vad lärarna har för attityder till entreprenörskapsutbildningen i 
skolan då det inte enbart går att utgå ifrån vad politiker säger. Leffler är också inne på det 
spåret men utvecklar det ytterligare ett steg längre och säger att det inte bara krävs 
entreprenöriella lärare och elever utan det krävs att alla inblandade är överens och de 
tillsammans agerar entreprenöriellt. Detta inkluderar rektorer, näringsliv, politiker och 
samhället i övrigt, för skolan behöver hjälp utifrån för att kunna åstadkomma en förändring.  
 
Entreprenörskapsbarometern har visat att uppmuntran från skolan har en positiv effekt på 
elevernas vilja till företagande. I studien så hade mellan 30 och 46 procent av de tillfrågade 
upplevt att de hade blivit uppmuntrade av skolan till företagande och av dessa så kan ungefär 
80 procent tänka sig att bli egna företagare. Motsvarande siffra för de som inte ansett att 
skolan uppmuntrat dem var cirka 70 procent (Entreprenörskapsbarometern, 2008, s.43-44). 
Nutek har i sin rapport kommit fram till att skolan har en viktig del i utbildningen av 
entreprenöriella individer och att i unga år bör detta främst inrikta sig mot att kombinera 
kreativitet, innovation och kunskap om företagande med varandra. Därefter kommer mer och 
mer utbildningen att inrikta sig mot att lära sig hur ett företag startas 
(Entreprenörskapsbarometern, 2008, s.59-60).  
 
Utöver denna mer direkta insats med att uppmuntra eleverna till att vilja starta företag och 
förklara för dem hur de ska gå tillväga så krävs det att det finns en indirekt påverkan på dem. 
Denna indirekta påverkan kan komma från dels skolmiljön där eleverna får känna att de har 
medbestämmande och har möjlighet att uttrycka sig men dels också genom de arbetssätt och 
uppgifter som skolan ger dem. Eva Leffler menar att skolan inte har lyckats att förändra 
utlärningen till eleverna då de är rädda att tappa kontrollen genom att eleverna ska få 
medbeslutande i viss mån. Den indirekta påverkan ska i första hand se till så att elevernas 
utveckling av viktiga personliga egenskaper stimuleras på ett bra sätt. Regeringens mål med 
entreprenörskap är att stimulera det egna företagandet och då gäller det inte endast att få 
elever att förstå vad som krävs av dem, utan de behöver också de personliga kompetenserna 
för att lyckas med det. Om sambanden som kunde upptäckas i denna studie överensstämmer 
med verkligheten så skulle ökade insatser för att förbättra skolmiljön för eleverna bidra till att 
de entreprenöriella egenskaperna utvecklas på ett mer fördelaktigt sätt.      
 

6.2 Ekonomiskt inriktade kursers påverkan 
Ungefär en tredjedel av de tillfrågade svarade att de hade gått en ekonomiskt inriktad kurs 
medan resterande två tredjedelar inte hade gjort det. Då majoriteten av de som svarade på 
denna studie var ettor så bidrar detta till att många inte har hunnit gå någon sådan kurs än men 
de förmodligen kommer göra så under sin gymnasietid. Entreprenörskapsbarometern har visat 
i sina undersökningar att mer än hälften av de unga som svarade inte visste vad som krävdes i 
tillvägagångssättet när ett företag skulle startas (Entreprenörskapsbarometern, 2008, s.33).  
 
Regeringen har satt upp som riktlinje och har medhåll från flera forskare om att 
gymnasieskolan bör vara den plats där huvudinriktningen för att främja entreprenörskap ska 
behandla hur ett företag startas. Detta sker i huvudsak genom någon form av ekonomiskt 
inriktad kurs, till exempel småföretagande eller liknande. Av de elever som uppgett att de fått 
en uppfattning om företagande via skolan så har cirka 80 procent av dessa angett att 
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gymnasieskolan var där de fick denna kunskap (Entreprenörskapsbarometern, 2008, s.42). 
Denna undersöknings resultat visade att när det gällde skolmiljöerna så var det inga större 
skillnader i svar mellan de som hade gått en ekonomiskt inriktad kurs och de som inte gjort 
det, se appendix 18 och 27. Den enda skillnaden som fanns var att de som inte hade gått en 
sådan kurs oftare ansåg att de sällan eller inte alls kunde påverka arbetssättet i en kurs. Detta 
kan bero på att lärare för ekonomiska kurser tillåter eleverna att vara med och bestämma samt 
möjligen att de har lite tidigare utbildning i entreprenörskap och på så vis anser att eleverna 
ska ha sådana möjligheter. 
 
Utvecklingen av de entreprenöriella egenskaperna har inte heller visat på någon större 
variation mellan de som hade gått och de som inte gått en ekonomiskt inriktad kurs. Detta kan 
bero på att gymnasieskolan här inriktar sig på att lära ut om hur de ska gå tillväga för att starta 
företag och fokus ligger inte längre så mycket på utvecklingen av de entreprenöriella 
egenskaperna. Johannisson menar på att det grundläggande ska vara att utbilda elever i 
entreprenörskap, där egenskaperna utvecklas, medans senare ska eleverna använda sig utav 
dessa utvecklade för att kunna starta upp sina egna företag. Skolan verkar dock i sina 
intentioner att lära ut om hur företag startas glömma bort eller medvetet utesluta de 
entreprenöriella egenskaperna och den fortsatta utvecklingen av dessa. Detta kan bero på att 
skolan inte har definierat dessa egenskaper som enbart entreprenöriella utan anser att det är 
”vanliga” personliga egenskaper och således utvecklar eleverna dessa under hela studietiden 
oavsett vilken kurs de läser.  
 
Den största skillnaden som uppstod mellan de som har och inte har gått en ekonomiskt 
inriktad kurs uppstod i svaren angående om de anser att skolan erbjuder tillräckligt med 
arbetslivskontakter. Över hälften av de som gått en sådan kurs anser att det inte finns 
tillräckligt medans ungefär en fjärdedel av de som inte gått en sådan kurs anser detta, se tabell 
5.21. Anledningen till att det kan vara så är att dessa har fått en större inblick i affärsvärlden 
med hjälp utav uppgifter som lättare kan kopplas till verkligheten. Fuchs, Werner och Wallau 
påpekade detta också i sin studie där de ansåg att en viktig del utav det entreprenöriella 
lärandet är för eleven att få kontakt med arbetslivet för att lättare kunna förstå hur saker och 
ting hör ihop. På detta sätt får de en uppfattning om affärsvärlden och hur deras roll i det hela 
är vilket leder till att de aktivare försöker att anpassa sig efter detta. De elever som har gått en 
sådan kurs kan mycket väl vilja ut mer i arbetslivet för att de genom dessa kurser har fått 
kunskaper och synsätt som de vill prova på i verkliga sammanhang. 
 

6.3 Demografisk analys 

6.3.1 Genus 
Av de 125 stycken som besvarade de demografiska frågorna så fördelade sig könen i det 
närmaste i lika andelar, 62 stycken var män och 63 stycken var kvinnliga respondenter. 
Genom att ingen av könen är överrepresenterade så innebär detta att det är lättare att kunna ge 
en tydlig bild över hur de olika könen har svarat på frågorna i denna undersökning.  
 
När det kommer till respondenternas åsikter angående de olika skolmiljöerna så är de 
förhållandevis lika oberoende på vilket kön som svarade på frågan. Den enda fråga som 
visade på en skillnad mellan de olika könen var angående hur pass ofta som eleverna anser att 
de får arbeta med intressanta uppgifter. En tredjedel av männen var nöjda, svarat ”ofta” eller 
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”mycket ofta”, med hur mycket intressanta uppgifter de hade att arbeta med medan 
motsvarande andel för de kvinnliga respondenterna var en femtedel, se figur 5.7. 
 
I 2008 års Entreprenörskapsbarometer har de tagit upp hur skolan förmedlar kunskap om 
företagande där Europeiska Gemenskapernas Kommission har satt upp fyra olika nivåer för 
införandet av entreprenörskap i undervisningen. För gymnasieskolor gäller den sekundära 
nivån (över 14 år) där de anser att detta främst ska komma från att eleverna lär sig genom 
”learning by doing” (Entreprenörskapsbarometern, 2008, s.60). En väg för att uppnå detta är 
att skolan ser till så att eleverna får arbeta med intressanta uppgifter så att deras engagemang 
för uppgiften ökar. Bengt Molander anser att just ”kunskap i handling” är något som borde 
involveras mer inom skolpedagogiken där målet skulle vara att hålla liv i den kunskap som 
eleven får över en längre tid. Bengt Johannisson höll med om detta då hans mening är att 
individer lär sig successivt och att det krävs ett långsiktigt perspektiv i lärandet. Genom 
intressanta uppgifter så involverar sig eleverna mer i ämnet vilket kommer att bidra till mer 
egna reflektioner och nya tankesätt hos eleverna vilket i sin tur mer stimulerar de 
entreprenöriella egenskaperna.  
 
Det kan finnas många anledningar till varför det är kvinnorna som anser att de inte får arbeta 
med så pass intressanta uppgifter i skolan. Deras allmänna intresse för skolan kan vara 
mindre, de har hittills inte haft sådana ämnen som de är intresserade utav med mera, kan vara 
bidragande orsaker. Överlag så var könen relativt lika i sina åsikter om skolmiljöerna där de 
ansåg att de minst av allt hade möjlighet att påverka innehållet i kurserna och mest av allt att 
de fick komma till tals under lektionerna, se appendix 19 och 26.  
 
De största skillnaderna mellan könen går istället att hitta bland hur de anser att skolan har 
utvecklat de entreprenöriella egenskaperna som efterfrågades i denna undersökning. Tydliga 
variationer i deras svar fanns för utvecklingen av kreativiteten, det kritiska tänkandet, 
självförtroendet och hur de ser möjligheter i omgivningen, se tabell 5.9, 12, 13 och figur 5.5. 
Gemensamt för alla dessa är att det är kvinnorna som är de mest negativa till hur pass väl som 
skolan utvecklar dessa egenskaper. Entreprenörskapsbarometern som har gjort omfattande 
studier om ungdomars attityd till eget företagande och entreprenörskap visar på liknande 
siffror där det är kvinnorna som är mer negativa än männen gentemot egna företag och 
entreprenörskap. Bland annat kan fler män än kvinnor: 

• tänka sig att bli företagare, 81 % Män – 67 % Kvinnor (Entreprenörskapsbarometern, 
2008, s.17) 

• tro sig veta tillvägagångssättet för att starta ett företag, 29 % Män – 21 % Kvinnor 
(Entreprenörskapsbarometern, 2008, s.33) 

• tro sig klara av att starta ett företag, 86% Män – 81 % Kvinnor 
(Entreprenörskapsbarometern, 2008, s.38) 

 
Kvinnor ser mindre positivt på eget företagande än vad män gör, även om de är den grupp 
som procentuellt sett har ökat mer under de senaste åren. Jämställdhetsdebatterna har de 
senaste åren alltmer intensifierats och samhällsutvecklingen har hela tiden gått mot att 
kvinnor får ta mer och mer plats än vad som tidigare har varit. Men fortfarande sitter en del av 
de gamla vanorna och traditionerna i vilket kan visa varför det ser ut som det gör, både med 
den mindre positiva attityden till entreprenörskap men även till hur de uppfattar sin 
skolsituation. En orsak till att kvinnorna känner att skolan mindre utvecklar dessa egenskaper 
kan bero på att de känner att männen tar mer för sig och att det då leder till att skolan riktar 
sig mot männen då det är deras åsikter som oftare kommer fram.  
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Kvinnorna är dock mer intresserade utav att få praktisera än vad männen är, nästan 78 procent 
av kvinnorna valde det svarsalternativet mot männens 66 procent, se tabell 5.22. Detta kan 
bero på att kvinnorna känner att de utvecklas både som person och sina egenskaper vid 
praktik på ett bättre sätt än i skolan, vilket delvis skulle kunna förklara varför de är mindre 
positiva än männen till hur skolan utvecklar dem. En annan förklaring skulle kunna vara att de 
då skulle känna att de fick arbeta med uppgifter som intresserade dem då i en del fall så måste 
eleverna själva hitta praktikplatser.   
 

6.3.2 Årskurs 
Majoriteten, cirka 46 procent, av respondenterna gick sitt första år på gymnasiet, cirka 30 
procent representerades utav andraklasser och övriga 24 procent av årskurs tre elever. Denna 
fördelning kan tyckas vara lite snedvriden då förstaklassarna endast hunnit med ett halvår på 
sin utbildning och på så sätt inte fått samma uppfattning om gymnasieskolan som de elever 
som går en senare årskurs. Däremot så får alla en direkt uppfattning om hur gymnasieskolan 
är direkt de börjar, där de oftast tar med sig det första intrycket genom hela sin utbildning och 
som kan spegla deras attityder senare under gymnasietiden.  
 
Både vad gällande utvecklandet av det kritiska tänkandet, tabell 5.10, och att kunna påverka 
innehållet i en kurs, tabell 5.15, så är tendenserna att ju senare årskurs som respondenten går 
desto positivare är dennes attityd gentemot skolans påverkan på utvecklingen av dessa 
egenskaper. Detta kan ha sin grund i att från början så måste varje individ vänja sig vid den 
nya omgivningen med nytt socialt umgänge samt nya rutiner i skolan. Efterhand när varje elev 
lärt sig ungefär hur det mesta fungerar i skolan så koncentreras mer och mer på skolarbetet 
och hur de kan på bästa sätt utvecklas och ta sig fram i skolan. Dessutom så har elever från 
senare årskurser fått en vidare kunskap genom fler kurser från olika områden vilket kan ha lett 
till ökade synsätt på hur skolan utvecklar dem. 
 
Majoriteten av respondenterna är mest intresserad utav att skolan ska införa mer praktik som 
arbetssätt men detta är som mest vanligt hos ettorna, se tabell 5.24. Anledningen till att det ser 
ut på detta sätt kan vara för att ettorna än inte har fått ha någon praktik utan kan enbart fram 
till att enkäten besvarades ha haft teoretiska ämnen. De elever som går en av de senare 
årskurserna kan redan ha varit ute på sin praktik eller vant sig vid det laget att ha mer teori 
vilket leder till svaren från dessa årskurser visar lite mer intresse för grupparbeten, projekt och 
föreläsningar. 
 

6.3.3 Programtillhörighet 
Det kan tyckas vara en skevhet i programfördelningen där handelsprogrammet har en 
betydligt mindre andel, cirka 10 procent, av de totala respondenterna jämfört med de andra 
programmen. Anledningen till att detta ändå kan ses som ett representativt urval är på grund 
av att riktmärket var att få cirka 15-20 procent respondenter från varenda av de utvalda 
programmen. Handelsprogrammet, som till antal är mindre än de andra programmen, 
representeras utav 13 respondenter vilket är ungefär 19 procent av handelsprogrammets totala 
elevantal, vilket är en något högre medverkandegrad än för de andra programmen. 
 
När det kommer till hur de olika programmen anser att skolmiljön är så är det 
naturvetenskapseleverna som är mest negativa till de flesta av dessa, vilket kan ses i tabell 
5.16-5.19. Detta kan bero på att naturvetenskapsprogrammet är rätt mycket präglat utav 
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teoretiska kurser. Mycket av det eleverna ska lära sig är sådant som inte det finns så många 
andra sätt att lära ut än att föreläsa om samt låta eleverna läsa/räkna i böcker. Till exempel 
innehåller naturvetenskap många ämnen där det finns grundläggande lagar, till exempel inom 
matematik, fysik och naturvetenskap, som inte alltid inbjuder till så mycket ifrågasättande. De 
som är mest positiva till skolmiljöerna är de respondenter som går samhällsvetenskaps-
programmet där det finns mer kurser som lärare har möjlighet att variera uppgifter på ett annat 
sätt. Till exempel är det lättare att starta grupparbeten inom historia än i en matematikkurs.  
 
När det gällde de entreprenöriella egenskaperna så var tendenserna inte lika tydliga. På många 
av egenskaperna var åsikterna tämligen lika men där det skiljde sig var hur de ansåg att deras 
kreativitet och deras sätt att ta eget ansvar hade utvecklats, se tabell 5.8 och 11. Kreativiteten 
ansågs mest utvecklad bland handels- och hotell- och restaurangelever vilket kan ha sin grund 
i att hotell och restaurang har lite mer speciella kurser som till exempel varm- och kallkök 
samt en projekt- och företagandekurs som gemensamt karaktärsämne. Handelsprogrammets 
positiva inställning till kreativiteten kan till exempel bero på att deras lärare förmodligen har 
mer kunskaper om entreprenörskap och företagsamhet. 
 
Majoriteten av eleverna som svarade på frågan om vad de helst av allt skulle vilja ha för ett 
arbetssätt som oftare skulle användas i skolan ville ha mer praktik oavsett vilket program de 
gick. Det program som dock hade minst andel som ville ha praktik var eleverna från 
naturvetenskapsprogrammet. Av dessa så var det cirka 55 procent som ville ha mer praktik 
och nästan en fjärdedel ville att grupparbeten skulle förekomma oftare, se tabell 5.23. Med 
tanke på att det inte förekommer någon praktik inom naturvetenskapsprogrammet, om det inte 
går att själv välja inom det individuella valet, så borde det ju tyckas att dessa skulle vara mest 
intresserade utav att ha mer praktik i skolan. Men då detta inte verkar vara fallet så kanske det 
istället är för att eleverna valt att gå en naturvetenskapsutbildning eftersom de vill ha mer 
teoretisk utbildning än praktik. 
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7 Slutsatser 
Kapitlet innehåller slutsatser dragna från analysen och bakomliggande teori i syfte att besvara de 
hypoteser som ställdes upp innan studiens genomförande. I slutet kommer även rekommendationer 
att ges över vilka fortsatta studier som skulle kunna vara lämpliga att göra utifrån vad som kommit 
fram i denna undersökning.  

7.1 Resultatet av undersökningen 
Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur väl skolan lyckas med att utbilda elever 
till att bli mer entreprenöriella och företagsamma. Detta genomfördes genom en undersökning 
där elever fick möjligheten att uttrycka sig vad gäller deras skolmiljö samt hur pass väl som 
skolan utvecklade vissa personliga egenskaper. De hypoteser som undersökningen syftade till 
att besvara var: 

1. Att det fanns ett direkt proportionellt samband mellan uppfattningen om skolmiljöerna 
och utvecklandet av entreprenöriella egenskaper. 

2. Att elever med medverkan i åtminstone en ekonomiskt inriktad kurs hade positivare 
attityd gentemot hur skolan utvecklat de entreprenöriella egenskaperna. 

7.1.1 Skolmiljöns påverkan på utvecklingen av entreprenöriella egenskaper 
Resultaten visade på att det finns ett samband, dock inte ett fullständigt, mellan att de som 
ansåg att skolmiljöerna låg på en relativt bra nivå även ansåg att skolan utvecklade deras 
entreprenöriella egenskaper på ett positivt sätt.  Chitvå-testerna visade på att det finns starka 
samband mellan många av skolmiljöerna och utvecklingen av de entreprenöriella 
egenskaperna. 
 
Skolan bör således försöka eftersträva att involvera eleverna mer i den beslutsfattande 
processen angående vad kurserna kan innehålla både för sorts arbetssätt och även innehållet i 
kursen. Dock så ska inte detta gå ut över lärarna på så sätt att de känner att de tappar 
kontrollen i klassrummet och dessutom så ska kursplanerna följas. Genom att eleverna får 
känna att de har mer inverkan på olika kurser så kommer de att vara mer engagerade i varje 
ämne vilket ofta innebär att eleverna effektivare lär sig och utvecklas i en högre grad.   
 

7.1.2 Ekonomiskt inriktade kursers inverkan på entreprenöriella egenskaper 
De elever som hade gått en ekonomiskt inriktad kurs hade i denna studie ingen positivare 
attityd gentemot skolans utvecklande av entreprenöriella egenskaper. Därmed kan den andra 
hypotesen förkastas och den slutsats som går att dra är att ekonomiskt inriktade kurser inte är 
mer entreprenöriellt utvecklande än andra kurser.  
 
Gymnasieskolan verkar främst inrikta sig på att utbilda elever genom att lära dem den 
kunskap som krävs för att kunna starta ett företag, det vill säga undervisa i marknadsföring, 
redovisning och organisation för att nämna några exempel. Detta står även i de styrdokument 
som regeringen har tagit fram där gymnasieskolans huvudsyfte är att lära eleverna hur ett 
företag startas. Regeringen och samhället vill ha mer entreprenörskap för att stimulera 
välfärden i Sverige, där de anser att skolan har den viktigaste rollen att fylla för att ta fram 
dessa individer. Problematiken som uppstått är att begreppet entreprenörskap i princip aldrig 
används utanför styrdokumenten. Grundskolan utvecklar de entreprenöriella egenskaperna där 
barnen genom lek och utforskande aktiviteter stimuleras till att bli mer entreprenöriella utan 
att egentligen behöva förstå varför. I gymnasieskolan lär sig sedan eleverna om hur de kan 
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starta ett eget företag men utbildningen handlar mer om kunskapen om att starta ett företag 
snarare än kompetenserna för att starta ett företag. Det är först på högskolenivå som 
entreprenörskap som begrepp i regel börjar användas och då mest som ett teoretiskt ämne där 
det mer lutar åt forskning, som denna undersökning, än praktisk användning.  
 
Ett förslag för att förbättra den entreprenöriella utvecklingen i Sverige och göra det till en 
större del utav skolsystemet så borde begreppet entreprenörskap involveras än mer på 
gymnasienivå. Genom att förutom lära eleverna om hur de ska gå tillväga för att starta ett 
företag också få dem att förstå sambandet till varför de entreprenöriella egenskaperna även 
dem är viktiga när ett företag ska startas så skulle fler elever engagera sig i entreprenörskap. I 
dagsläget ges bilden till eleverna att de som är bäst lämpade till att starta ett företag är de 
individer som är duktiga på redovisning, organisation och så vidare medan egenskaper såsom 
kreativitet och en hög innovativ förmåga kommer i andra hand. Även de individer som känner 
att de är mer praktiskt än teoretiskt lagda måste uppmuntras och stimuleras till att vilja starta 
företag om målet i samhället är att ta fram fler individer som agerar entreprenöriellt och 
företagsamt.  

7.1.3 Demografiska skillnader 
I denna studie har det visat sig att männen överlag har en positivare attityd gentemot både 
utbildningsmiljöerna samt utvecklingen av de entreprenöriella egenskaperna än vad kvinnorna 
har. Detta kan bero på flera olika faktorer men en kan vara att manliga elever oftare tar för sig 
eller känner att de har möjlighet att ta för sig i olika situationer. På så vis har de lättare att 
kunna påverka kursernas innehåll och arbetssätt till det sätt som de vill ha det på, vilket leder 
till en positivare syn på skolans miljöer och utveckling av entreprenöriella egenskaper.  
 
Programvariabeln visade huvudsakligen på att elever vid naturvetenskapsprogrammet var de 
respondenter som var mest negativ gentemot skolmiljöerna samt utvecklingen av deras 
entreprenöriella egenskaper. Dessa elever har även varit de som varit minst intresserade utav 
att ha mer praktik i skolan, även om majoriteten av dem angett det som alternativ, vilket kan 
delvis förklaras utav att många naturelever kan ha valt programmet eftersom de hellre vill 
hålla sig till teoretiska ämnen och därmed inte är lika intresserade utav mer entreprenörskap i 
skolan.  

7.2 Rekommendationer till fortsatt forskning 
Denna undersökning har endast visat på en liten del av Sveriges gymnasieelever och några 
större generaliseringar till hela populationen går inte att göra utifrån denna studie. För att ge 
en bättre helhetsbild utav hur eleverna anser att skolmiljöerna och utvecklingen av 
entreprenöriella förmågor är så bör en mer omfattande undersökning göras. Några andra 
aspekter som skulle kunna vara värda att fortsätta studera är varför det ser ut på ett sådant sätt 
att de manliga studenterna har en mer positiv syn gentemot skolmiljön och den personliga 
utvecklingen jämfört med vad kvinnorna anser.  
 
Den kanske viktigaste studien som borde göras är att ta reda på vilken typ av undervisning 
som utvecklar och optimerar elevers entreprenöriella förmågor samt företagsamhet. I 
dagsläget finns inga konkreta direktiv från regeringens sida på hur skolan ska se ut för att 
detta ska kunna uppnås och för det så krävs omfattande studier. 
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8. Diskussion 
Denna del syftar till att uttrycka lite tankar och erfarenheter som har utvecklats under arbetets gång 
och som inte har direkta kopplingar till undersökningen men kan belysa lite fler aspekter på ämnet 
entreprenörskap i skolan. 
 

Först och främst bör det påpekas att oavsett vilken arbetsmetod som används i skolan, om det 
så är föreläsning, praktik eller grupparbete, så går alla att utföra på ett sådant sätt att det skulle 
kunna främja entreprenörskap. Vid en föreläsning kan fortfarande frågor ställas som initierar 
diskussioner i ett klassrum vilket engagerar och utökar elevernas synsätt på saker och ting. 
Samtidigt så kan praktik vara det minst entreprenöriellt utvecklande arbetssättet av de som 
tagits upp i denna studie. Allting beror på hur elever stimuleras vid varje arbetsmoment och 
hur de reflekterar över de problem och frågeställningar som de ställts inför. Något som under 
arbetets gång utvärderats av mig själv var min egen skolgång och jag försökte göra en 
bedömning över hur pass entreprenöriell skolgång jag har haft. 
 
Något som har påpekats av flera forskare är det att elever borde hela tiden reflektera över vad 
det är de har gjort för att på så sätt få ett aktivare förhållningssätt till lärande. När jag tänkte 
tillbaka över min egen skolgång så var praktiken ett av de områden som jag fann mest 
intressant med tanke på entreprenörskapsutvecklingen i skolan. Min uppfattning har alltid 
varit att praktiken är något som nästan varenda elev tycker är roligt då mindre tid spenderas i 
skolan och kontakter samt erfarenheter knyts med arbetslivet. Dock så var det någonting som 
gjordes under ett visst antal veckor och sedan var det inte så mycket mer med det, ingen större 
reflektion över vad som hade lärts in under perioden och vilken nytta som detta kan ha på ens 
fortsatta utveckling.  
 
Under den tid som spenderades för att lämna ut enkäter på Östra gymnasieskolan så träffade 
jag en lärare vid namn Roland Eriksson som tyvärr inte kunde hjälpa till med någon klass att 
dela ut till eftersom de var ute på praktik men han berättade om hur praktiken genomfördes 
där på handelsprogrammet. Det visade sig att på denna skolnivå så var det betydligt mer 
arbete omkring praktiken då eleverna fick bedöma sin egen insats och sen jämföra om detta 
stämde överens med den bild som praktikgivaren hade. Dessutom så fordrades det av eleverna 
att ta reda på olika sorters information om företaget och arbetsplatsen där de praktiserade för 
att på så sätt få dem än mer engagerade i verksamheten. Detta sätt att utöva praktik är något 
som jag anser vore ett lämpligare tillvägagångssätt genom hela skolsystemet men kanske med 
reservation för att vid yngre åldrar inte ha lika utförliga uppgifter. Målet bör dock vara att 
eleverna ska lära sig något under den tiden de är ute på praktik förutom att få kontakt med 
arbetslivet, de ska kunna reflektera över hur dessa erfarenheter har utvecklat dem. 
 
Bland annat Bengt Johannisson menade på att hela skolsystemet skulle behöva förändras för 
att kunna främja en ökning av entreprenöriella individer. Det skulle bli svårt att få till en skola 
med enbart entreprenöriellt främjande arbetsmetoder då det ännu inte finns några absoluta 
svar på vad som mest utvecklar elever till entreprenörskap och företagsamhet. Det har visats i 
tidigare studier att många ungdomar kan tänka sig att starta egna företag och de anser sig ha 
de rätta kunskaperna och kompetenserna som krävs för att göra detta. Detta kan väl inte 
betyda att skolan gör alltför mycket fel i dagsläget? Det svåra med att få in mer 
entreprenörskap i skolan är att alla skolor har olika förutsättningar och alla metoder och 
arbetssätt fungerar inte överallt. Även på en individnivå är varje person olik någon annan 
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vilket innebär att alla behöver vissa typer av stimulans och utveckling för att bli mer 
företagsamma och entreprenöriella i sina beteenden.  
 
Frågan är egentligen om det är entreprenöriella individer som eftersträvas eller om det är fler 
egna företagare som regeringen vill ha fram? Metoderna för att få fram dessa kan vara rätt så 
skilda vilket medför att först och främst syftet för skolans roll bör diskuteras. Idag verkar 
huvudmålet vara att fler startar sina egna företag eftersom begreppet entreprenörskap väldigt 
sparsamt används i skolan.   
 
För att kunna främja entreprenörskapet i skolan så krävs det att en tydlig strategi utvecklas där 
klara direktiv ges på hur skolor och lärare ska gå tillväga för att få till detta. Men innan en 
sådan strategi kan genomföras på regeringsnivå så behövs det fler studier men framförallt fler 
åsikter kring ämnet. Entreprenörskapet involverar så pass många olika aktörer med olika 
intressen att allas åsikter behöver höras innan några beslut kan tas över hur tillvägagångssättet 
ska vara. När det finns mer information över vad lärare, elever, politiker, forskare etcetera vill 
och anser vore bra så måste syftet och innebörden av begreppet specificeras. Regeringens 
insatser hittills kan uppfattas att de har valt att starkt koppla samman begreppet 
entreprenörskap med egen företagsamhet även om entreprenörskap som ämne är så mycket 
större än så. Om istället syftet är att utveckla företagsamma och entreprenöriellt aktiva 
individer så krävs ett större fokus på kopplingen mellan personliga egenskaper och 
möjligheten att med hjälp av dessa skapa mervärde i ens omgivning.  
 
Alla elever vill inte bli egna företagare och vissa är mer teoretiskt lagda än andra vilket gör att 
alla utbildningar kan inte överge sina huvudsakliga inriktningar och arbetssätt bara för att bli 
mer entreprenöriella. Teori kommer alltid behövas i skolan för att ge eleverna åtminstone en 
grund att stå på men givetvis så skulle möjligtvis en större variation mellan teori och praktiska 
aktiviteter kunna användas oavsett vilket program eller vilken kurs det handlar om. Ta till 
exempel naturvetenskapsprogrammet som är i princip helt förberedande inför fortsatta studier, 
det är inte många som går direkt från ett sådant program till arbetslivet utan att ha gått via 
universitetet först. Naturvetenskapsprogrammet kan inte därför ändra hela utbildningssättet då 
det huvudsakliga syftet för dem inte är att starta upp egna företag men möjligheterna att göra 
det borde vara betydligt större än vad de är idag. Mer anpassade riktlinjer behövs därför för 
varje enskilt program vilket kommer innebära mer arbete men det krävs en tydlighet för att 
skolan ska kunna förändra sig samt för att visa att det är något som är viktigt att involvera i 
skolan.  
 
I figuren nedan (8.1) så har jag gjort en uppställning över hur de program som undersökts 
förhåller sig till entreprenörskapsutveckling enligt min egen uppfattning. X-axeln ger en bild 
över hur inriktningen för själva programmet är, det vill säga om den syftar till att vara en 
högskoleförberedande linje eller om den är mer yrkesförberedande. Den vertikala Y-axeln 
visar hur pass inriktad skolutbildningen är mot entreprenöriellt eller teoretiskt lärande.  
 
Ur ett rent entreprenörskapsperspektiv så vore det optimala att alla program låg så högt som 
möjligt i relation till y-axeln, vilket skulle innebära att de i skolan använde sig utav sådana 
arbetssätt som gynnade den entreprenöriella utvecklingen hos eleverna. Min uppfattning är att 
av de program som valts ut i denna studie så är naturvetenskapsprogrammet den utbildning 
som är mest högskoleförberedande och där majoriteten av lärandet sker genom teoretisk 
utbildning. Detta behöver i sig inte innebära att skolsystemet är felaktigt uppbyggt då elever 
från dessa program främst inriktar sig mot ämnen såsom matematik, biologi, kemi och fysik 
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där huvudarbetet ligger i att förstå teorin. Dessa ämnen inbjuder oftast till fortsatta studier och 
forskning vid högskola och steget från dessa ämnen till att starta eget företag är väldigt stort. 
Förutom naturvetenskapsprogrammet så anser jag även att samhällsprogrammet och 
friskvårdsprogrammet ligger i den tredje kvadranten, det vill säga att de är mer teoretiskt 
lagda linjer med sina huvuddrag inom teoretiska arbetssätt. Samhällsprogrammet är i grund 
och botten en högskoleförberedande linje men de ämnen som involveras här har större 
möjlighet till entreprenöriella arbetssätt. För friskvårdsprogrammet gäller ungefär detsamma, 
men där finns det ytterligare möjligheter till att praktiskt utöva den inlärda teorin. 
Handelsprogrammet anser jag har tagit sig över den horisontella axeln och lutar därmed mera 
mot entreprenöriella utbildningssätt även om programmet fortfarande är främst 
högskoleförberedande. Eleverna får information angående hur de startar företag och statistiskt 
sett så anser de att de har kunskaperna för att starta egna företag men det är fortfarande svårt 
att se att majoriteten av dessa studenter väljer jobb före vidare studier. Hotell- och 
restaurangprogrammet anser jag vara det program där sannolikheten är störst att eleverna går 
snabbast in i yrkeslivet och för att lyckas så krävs det att de har haft ett entreprenöriellt 
lärandesätt då de måste ha kompetenserna och självförtroendet som behövs för att direkt 
kunna hävda sig själva. Givetvis ska de lära sig grundläggande teorier men kreativitet och 
innovationsförmåga blir viktiga ingredienser i deras utbildning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.1 Översikt av programmens inriktning och utbildningssätt. 
 
Det optimala för entreprenörskapsutvecklingen vore om alla program övergick till mer 
entreprenöriella utbildningssätt i syfte att öka sannolikheterna för att fler entreprenöriellt 
inriktade individer ska våga satsa på egna företag. Dock så är det inte önskvärt att detta ska 
ske till bekostnad av att möjligheterna till högutbildning minskas. Alla förändringar som sker 
inom skolområdet måste ske till en sådan grad att syftet för varje enskild utbildning bibehålls 
och att den totala utvecklingen och utbildningen av elever inte försämras. I figuren nedan 
(8.2) har jag satt upp en möjlig utveckling utav dessa program vilket kan rendera en mer 
entreprenöriellt utvecklande utbildning men som förhoppningsvis fortfarande innebär att 
programmens grundsyften kvarstår. 
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Figur 8.2 Möjlig utveckling mot mer entreprenöriella arbetssätt för varje program. 
 
Tillvägagångssätten för hur detta kan genomföras bör vara annorlunda för varje enskilt 
program där till exempel naturvetenskapsprogrammet inte nödvändigtvis behöver inrikta sig 
på att tillämpa mer praktik och studiebesök. För dem kanske ett första steg vore att utöka 
antalet grupparbetstillfällen samt göra uppgifter lättare att applicera på verkliga situationer. 
Nu är kanske inte dessa elever de allra viktigaste att lägga ner tid på om syftet enbart är att få 
fram individer som ska starta egna företag.  Jag anser dock att det måste finnas ett intresse av 
att ge varje individ, oavsett programtillhörighet, en möjlighet att gå en annan väg än den de är 
på väg att gå om de senare skulle få andra intressen eller av annan orsak vill byta inriktning. 
För samhälls- och friskvårdsprogrammet kommer fortfarande det högskoleförberedande vara 
den dominanta inriktningen men arbetssätten kan variera betydligt mer. Praktik, grupp- och 
projektarbeten kan involveras än mer i dessa program vilket skulle göra att de får en rätt så 
lika mängd entreprenöriell som teoretisk utbildning.  
 
Den största skillnaden enligt bilden ovan skulle ske inom handelsprogrammet där den skulle 
övergå till att bli än mer yrkesförberedande samt entreprenöriell i sina arbetssätt. Om nu 
regeringens mål är fler egenföretagare så måste denna grupp vara den huvudsakliga 
målgruppen att hitta individer ifrån. Då gäller det att stimulera dem till att våga ta steget ut i 
arbetslivet tidigare, detta kan ske genom mer praktik och projektarbeten nära 
sammankopplade med arbetslivet. Detta skulle innebära att eleverna på ett tidigt stadium kan 
knyta många kontakter och få erfarenheter från näringslivet vilket ger dem en ännu större 
förståelse för vad som krävs av dem. De elever som inte känner att de direkt vill starta egna 
företag har fortfarande en möjlighet att falla tillbaka på ytterligare studier på högskolenivå.  
 
För hotell- och restaurangprogrammet kan jag enbart tänka mig att det är bra ur 
entreprenörskapssynpunkt om eleverna blir än mer kreativa och får erfarenheter genom 
praktik och entreprenöriella arbetssätt utan att den teoretiska grunden försvinner. Det 
viktigaste är som tidigare sagt att programmen behåller sina nuvarande inriktningar och 
utformningar men där entreprenöriella arbetssätt kan få ta mer plats utan att försämra 
studieresultaten. 
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Appendix 
 
1 

 
Utvecklat ditt självförtroende 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Påverka innehållet i en 

kurs 

Inte alls 3 3 9 6 4 25 

Sällan 3 11 17 15 6 52 

Ibland 3 4 16 13 0 36 

Ofta 0 1 3 4 3 11 

Total 9 19 45 38 13 124 

2 

 
Utvecklat att våga ta egna initiativ 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Påverka innehållet i en 

kurs 

Inte alls 2 2 10 11 0 25 

Sällan 0 4 28 16 3 51 

Ibland 1 1 13 19 2 36 

Ofta 0 1 3 5 2 11 

Total 3 8 54 51 7 123 

3 
P-värde för Chitvå-test 

      

   

Entreprenöriella 

egenskaper 

  

Skolmiljöer 

Kreativ
itet 

Kritiskt 
tänkande 

Eget 
ansvar 

Egna 
initiativ 

Självförtro
ende 

Se 
möjlighet

er 

Komma till tals 0,555 0,046 0,021 0,001 0,373 0,098 

Påverka innehåll 0,519 0,350 0,678 0,221 0,347 0,617 

Påverka arbetssätt 0,357 0,953 0,207 0,785 0,166 0,132 

Tankar och idéer tas på allvar 0,046 0,017 0,000 0,000 0,002 0,000 

Intressanta uppgifter 0,123 0,839 0,192 0,573 0,003 0,004 
Uppgifter som kan kopplas till 
verkliga livet 0,000 0,001 0,000 0,000 0,150 0,001 

  

4 

 
Utvecklat din kreativitet 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Påverka arbetssättet i en 

kurs 

Inte alls 0 1 5 2 0 8 

Sällan 5 14 17 5 0 41 

Ibland 2 13 25 12 1 53 

Ofta 2 2 8 6 2 20 

Mycket ofta 0 1 2 0 0 3 
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Utvecklat din kreativitet 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Påverka arbetssättet i en 

kurs 

Inte alls 0 1 5 2 0 8 

Sällan 5 14 17 5 0 41 

Ibland 2 13 25 12 1 53 

Ofta 2 2 8 6 2 20 

Mycket ofta 0 1 2 0 0 3 

Total 9 31 57 25 3 125 

 
5 

 
Utvecklat till att ta eget ansvar 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Påverka arbetssättet i en 

kurs 

Inte alls 0 1 2 4 1 8 

Sällan 2 4 10 20 5 41 

Ibland 1 7 18 24 4 54 

Ofta 0 3 4 6 7 20 

Mycket ofta 0 0 3 0 0 3 

Total 3 15 37 54 17 126 
 
6 

 
Utvecklat till att se möjligheter 

Total 
Inte 
alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Får komma till tals under 
lektion 

Inte alls 1 0 1 0 1 3 

Sällan 0 3 4 2 1 10 
Ibland 1 7 26 18 2 54 
Ofta 4 5 18 11 3 41 
Mycket ofta 1 2 1 6 3 13 

Total 7 17 50 37 10 121 

 
7 

 Utvecklat din kreativitet 
Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Får komma till tals under 
lektion 

Inte alls 1 1 0 1 0 3 

Sällan 1 3 5 1 0 10 
Ibland 3 16 27 9 0 55 
Ofta 4 10 18 10 2 44 
Mycket ofta 0 1 6 4 1 12 

Total 9 31 56 25 3 124 

 
 
 
 
8 
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Utvecklat att våga ta egna initiativ 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Tankar och idéer tas på 

allvar 

Inte alls 2 0 3 0 0 5 

Sällan 0 5 13 7 0 25 

Ibland 1 2 22 26 0 51 

Ofta 0 1 12 16 6 35 

Mycket ofta 0 0 3 2 1 6 

Total 3 8 53 51 7 122 

 
9 

 
Utvecklat din kreativitet 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Tankar och idéer tas på 

allvar 

Inte alls 2 2 1 0 0 5 

Sällan 3 11 11 0 0 25 

Ibland 2 12 24 13 1 52 

Ofta 2 5 17 10 2 36 

Mycket ofta 0 1 3 1 0 5 

Total 9 31 56 24 3 123 

 

10 

 
Utvecklat din kreativitet 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Arbeta med intressanta 

uppgifter 

Inte alls 2 4 4 0 0 10 

Sällan 3 12 10 5 0 30 

Ibland 4 9 28 9 1 51 

Ofta 0 6 14 9 2 31 

Mycket ofta 0 0 0 1 0 1 

Total 9 31 56 24 3 123 

 

11 

 
Utvecklat din kreativitet 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Gått en ekonomiskt inriktad 

kurs 

Ja 3 11 20 7 0 41 

Nej 6 20 36 18 3 83 

Total 9 31 56 25 3 124 
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12 

 
Utvecklat din kreativitet 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Årskurs 1 4 13 24 13 3 57 

2 4 7 21 6 0 38 

3 1 11 11 6 0 29 

Total 9 31 56 25 3 124 

 

13 

 
Utvecklat ditt kritiska tänkande 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Program SP 1 4 15 6 4 30 

NV 1 5 5 9 4 24 

HP 1 2 4 3 2 12 

FV 3 7 11 5 0 26 

HR 3 8 18 1 2 32 

Total 9 26 53 24 12 124 

14 

 
Utvecklat ditt kritiska tänkande 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Gått en ekonomiskt inriktad 

kurs 

Ja 1 10 18 7 5 41 

Nej 8 16 35 17 7 83 

Total 9 26 53 24 12 124 

15 

 
Utvecklat till att ta eget ansvar 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Kön Man 2 8 17 27 8 62 

Kvinna 1 7 19 27 9 63 

Total 3 15 36 54 17 125 

16 

 
Utvecklat till att ta eget ansvar 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Årskurs 1 2 9 14 26 7 58 

2 1 2 12 17 6 38 

3 0 4 10 11 4 29 

Total 3 15 36 54 17 125 
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17 

 
Utvecklat till att ta eget ansvar 

Total Inte alls Dåligt Sådär Bra Mycket väl 

Gått en ekonomiskt inriktad 

kurs 

Ja 0 5 16 15 5 41 

Nej 3 10 20 39 12 84 

Total 3 15 36 54 17 125 

 

 
 
18 

 
Påverka innehållet i en kurs 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta 

Gått en ekonomiskt inriktad 

kurs 

Ja 1 18 15 7 41 

Nej 23 36 21 4 84 

Total 24 54 36 11 125 

 
19 

 
Påverka innehållet i en kurs 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta 

Kön Man 14 25 15 8 62 

Kvinna 10 29 21 3 63 

Total 24 54 36 11 125 

20 

 
Uppgifter kan kopplas till verkliga livet 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 
Program SP 1 4 6 14 4 29 

NV 1 9 7 6 1 24 
HP 0 1 6 4 2 13 
FV 0 4 14 8 0 26 
HR 2 3 16 10 1 32 

Total 4 21 49 42 8 124 

21 
 

 

 

 

 

 

 
Påverka arbetssättet i en kurs 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Program SP 0 6 16 7 1 30 

NV 1 11 11 0 1 24 

HP 3 3 3 4 0 13 

FV 0 11 10 4 1 26 

HR 4 10 13 5 0 32 

Total 8 41 53 20 3 125 
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22 

 
Arbeta med intressanta uppgifter 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Program SP 2 4 15 8 0 29 

NV 1 8 8 7 0 24 

HP 2 0 5 5 0 12 

FV 0 7 13 6 0 26 

HR 5 11 9 6 1 32 

Total 10 30 50 32 1 123 

 
23 

 
Uppgifter kan kopplas till verkliga livet 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Kön Man 4 10 21 21 5 61 

Kvinna 0 11 28 21 3 63 

Total 4 21 49 42 8 124 

24 

 
Påverka arbetssättet i en kurs 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Kön Man 3 21 24 12 2 62 

Kvinna 5 20 29 8 1 63 

Total 8 41 53 20 3 125 

25 

 
Tankar och idéer tas på allvar 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Kön Man 3 11 23 19 4 60 

Kvinna 2 13 29 17 2 63 

Total 5 24 52 36 6 123 

 
26 

 
 
 
 
 
 

27 

 
Arbeta med intressanta uppgifter 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 
Gått en ekonomiskt inriktad 
kurs 

Ja 4 8 19 8 1 40 
Nej 6 22 31 24 0 83 

Total 10 30 50 32 1 123 

 
Får komma till tals under lektion 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 
Kön Man 2 1 29 23 6 61 

Kvinna 1 8 26 21 7 63 
Total 3 9 55 44 13 124 
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28 

 
Arbeta med intressanta uppgifter 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Årskurs 1 5 12 23 17 0 57 

2 1 9 16 11 0 37 

3 4 9 11 4 1 29 

Total 10 30 50 32 1 123 

 

29 

 
Arbeta med intressanta uppgifter 

Total Inte alls Sällan Ibland Ofta Mycket ofta 

Program SP 2 4 15 8 0 29 

NV 1 8 8 7 0 24 

HP 2 0 5 5 0 12 

FV 0 7 13 6 0 26 

HR 5 11 9 6 1 32 

Total 10 30 50 32 1 123 

 
30 

 
Erbjuds tillräckligt med arbetslivskontakter 

Total Ja Nej Vet ej 

Kön Man 14 24 22 60 

Kvinna 12 17 33 62 

Total 26 41 55 122 

31 
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Tankar och idéer tas på allvar
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Får komma till tals under lektion
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33

Påverka innehållet i en kurs
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34 

Påverka arbetssättet i en kurs
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35 

Utvecklat ditt självförtroende
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Utvecklat ditt kritiska tänkande
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37

Utvecklat din kreativitet
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Appendix 38   Entreprenörskap i skolan 

Kön:   Man  Kvinna 

Årskurs: ………………………………………………………... 

Program: ………………………………………………………… 

Gått minst en ekonomiskt inriktad kurs under gymnasietiden    
(exempelvis Småföretagande, Aktiekunskap, Starta eget eller liknande):            
   Ja  Nej 

Hur ofta anser du att… (Ringa in ditt svarsalternativ) 

1. … du får komma till tals under en lektion? 
Inte alls   Mycket ofta 
       1            2            3            4            5 

2. … du kan påverka innehållet i en kurs? 
Inte alls   Mycket ofta 
       1            2            3            4            5 

3. … du kan påverka arbetssättet i en kurs? (t.ex. mer grupparbeten) 
Inte alls   Mycket ofta 
       1            2            3            4            5 

4. … dina tankar och idéer tas på allvar? 
Inte alls   Mycket ofta  
       1            2            3            4            5 

5. … du får möjligheten att arbeta med sådant som du tycker är intressant? 
Inte alls   Mycket ofta 
       1            2            3            4            5 

6. … uppgifterna du gör kan kopplas till verkliga livet?  
Inte alls   Mycket ofta                          
       1            2            3            4            5 

 

Hur väl anser du att gymnasieskolan har utvecklat… 

7.  … din kreativitet? 
Inte alls   Mycket väl 
       1            2            3            4            5 

8.  … ditt kritiska tänkande? 
Inte alls   Mycket väl 
       1            2            3            4            5 

9.  … dig till  att ta eget ansvar? 
Inte alls   Mycket väl 
       1            2            3            4            5 
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10.  … dig till att våga ta egna initiativ? 

Inte alls   Mycket väl 
       1            2            3            4            5 
 

11.  … ditt självförtroende? 
Inte alls   Mycket väl 
       1            2            3            4            5 

12.  … dig till  att se möjligheter i omgivningen? 
Inte alls   Mycket väl 
       1            2            3            4            5 

 
 
13. Anser du att skolan erbjuder tillräckligt med kontakter med arbetslivet (t.ex. via 
praktik)?  Ja  Nej  Vet ej 
 
14. Om du fick välja ett arbetssätt som oftare skulle förekomma i skolan, vilket skulle 
det då vara? 

 Praktik 

 Grupparbete 

 Föreläsning 

 Projektarbete som sträcker sig över en längre period och involverar flera ämnen 
 
 
Övriga synpunkter:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Appendix 39 

Östra 
gymnasiet 

Klass Antal Män  Kvinnor 
HP1 20 8 12 Handelsprogrammet 
HP2 15 7 8 
HP3 14 1 13 
IVHP1 10 6 4 
IVHP2 4 0 4 
IVHP3 5 1 4 
HR1a 13 6 7 Hotell- och restaurang 
HR1b 15 6 9 
HR1c 16 6 10 
HR2a 13 6 7 
HR2b 10 4 6 
HR2c 12 2 10 
HR3a 16 9 7 
HR3b 14 3 11 
HR3c 4 1 3 
IB1 17 4 13 International Baccalaureate 
IB2 13 2 11 
PIB 16 2 14 
IVIK2lila 12 8 4 Individuellt  
IVIK2röd 13 9 4 program 
IVIK2t 14 11 3 för 
IVIK3a 18 12 6 invandrare 
IVIK3b 18 11 7 
IVIKorange 4 3 1 
LLF1 19 7 12 Lärlingsprogrammet 
LP1 11 2 9 Livsmedelsprogrammet 
LP2a 7 1 6 
LP2b 9 4 5 
LP3a 9 0 9 
LP3b 11 3 8 
NV1 25 14 11 Naturvetenskapsprogrammet 
NV2a 23 16 7 
NV2b 25 18 7 
NV3a 22 15 7 
NV3b 25 15 10 
OP1 31 6 25 Omvårdnadsprogramemt 
OP2 26 3 23 
OP3 18 4 14 
SM1FB 19 9 10 Specialutformat - Fotboll 
SM2FB 31 22 9 
SM3FB 32 19 13 
SM1FV 31 5 26 Specialutformat - Friskvård 
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SM2FVa 26 4 22 
SM2FVb 25 2 23 
SM3FVa 25 2 23 
SM3FVb 30 0 30 
SP1a 19 5 14 Samhällsprogrammet 
SP1b 17 9 8 
SP2a 30 13 17 
SP2b 28 11 17 
SP3a 22 12 10 
SP3b 22 7 15 
SP3c 19 10 9 
Totalt:  943 366 577 
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Appendix 40 

Figure 2. Decision-making process and individualization. Ur Fuchs et al. 2008. 

 

 

 


