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Sammanfattning  
 

I Sverige är skogen en viktig resurs, men det råder brist på bland 
annat skogsmaskinförare och skogsvårdspersonal. Många 
organisationer arbetar för att öka intresset och kunskapen om skog 

och skogsbruk, vilket skulle kunna påverka ungas framtida 
utbildnings- och yrkesval. Syftet med denna studie var att 

beskriva vilken kunskap om och intresse för skog och skogsbruk 
elever i årskurs 9 innehar och om det finns ett samband mellan 
elevers och lärares kunskap och intresse. Vidare att beskriva 

elevernas gymnasieval och intresse för och syn på 
skogsbranschen. 

Sju högstadieskolor i Västerbottens län undersöktes där elever och 
lärare fick svara på en enkät. Enkäten innehöll ett kunskapstest 
och en del med bakgrundsfrågor. Totalt svarade 273 elever och 11 

lärare på enkäten. 
 

Resultaten av studien visade att det inte var någon skillnad mellan 
pojkars och flickors kunskap och att kunskapen om skog och 
skogsbruk hos eleverna i huvudsak kommer hemifrån. Det fanns 

heller inget samband mellan elever och lärares kunskap och 
intresse. Av eleverna kunde 14 % mycket väl tänka sig arbeta 
inom skog och skogsbruk i framtiden, men intresset för skog och 

skogsbruk är generellt lågt bland eleverna. 9 elever sökte till ett 
naturbruksprogram på gymnasiet. 99,4 % svarade att även kvinnor 

kan arbeta inom skog och skogsbruk. 
  



 

III 
 

Abstract 
 

The aim of this study was to find out what knowledge of and 

interest in forest and forestry students in grades 9 have, to 
describe student’s choice of secondary school program and 
interest in forestry professions, and to find out if there is a 

relationship between students and teachers knowledge of and 
interest in forest and forestry. The study was performed with a 

questionnaire answered by 273 students and 11 teachers in 
Västerbotten county. The results showed that there was no 
difference in knowledge between gender and that much of the 

knowledge come from home. There was no clear relationship 
between students and teacher’s knowledge and interest. 9 students 

applied for an agricultural program in high school. 14% of the 
students could well imagine work in forestry in the future, but the 
interest in forests and forestry were generally low. 

Nyckelord:                                                                                          
kunskap, kunskapstest, skog, skogsbruk, Västerbotten, skola, 

intresse, Sverige. 

Keyword:                                                                                      
knowledge, knowledge test, forest, forestry, Västerbotten, school, 

interest, Sweden. 
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Med det här examensarbetet har jag nått slutet av tre fantastiska år 

på Skogs- och träprogrammet vid Linnéuniversitetet. Som alla 
examensarbeten innebar även detta en hel del hårt arbete, sena 
kvällar och tandagnisslan. Vid en kursträff i Kalmar höstterminen 

2015 föddes frågan om vilken skogskunskap som finns i Sverige, 
den utvecklades och resulterade i detta arbete.  

Det finns flera personer som har stöttat mig i mitt arbete, inte 
minst min man som med stort tålamod stått ut med mig. Sedan vill 
jag tacka alla de skolor, lärare och elever som ställde upp och 

gjorde det här arbetet möjligt och inte minst min handledare Erika 
Olofsson som varit en stor hjälp till att ro detta i land. Jag vill 

också passa på att tacka Toby Lindström på Skogsstyrelsen för de 
goda råd och tips jag mottagit under resan. 
 

Tack! 

Martina Lindgren  
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Vad är kunskap? 

Kunskap kan definieras med ett citat ”kunskap är en form av 
beredskap i vårt psyke att få igång processer som gör att vi kan 

återkalla delar av tidigare erfarenhet och inhämtad information” 
(Egidius 2008, s. 156).  

 
Skolverket har en kunskapssyn grundad i fyra olika 
kunskapsformer: Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, 

som gemensamt arbetar för att ge elever goda förutsättningar att 
lära i skolan. För att en elevs kunskap ska kunna bedömas korrekt 

så utgår skolan från elevens individuella personliga förmåga. 
Läroplanerna och kunskapskrav är framtagna utifrån denna 
kunskapssyn och skall användas till hjälp för lärare att kartlägga 

kunskap, värdera kunskap och synliggöra elevernas kunskap 
(Skolverket 2014a).   
 

1.1.2 Intresse och kunskap om skog  
 

Det har tidigare inte utförts någon undersökning gällande 
kunskapen om skog och skogsbruk bland skolelever i Sverige till 
skillnad från ämnen som matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap, som vart tredje år undersöks i den internationella 
studien PISA (Skolverket 2014b). Det gör att det är svårt att veta 

vilken kunskap om skog och skogsbruk som egentligen finns.  
 
I skolans läroplaner (Skolverket 2016a) finns idag väldigt lite 

skrivet om skog och skogsbruk. I läroplanen för biologi står det 
att när eleverna går ut årskurs 9 ska de ha tillräcklig kunskap för 

att kunna diskutera naturbruk och ekologisk hållbarhet. Känna till 
ekosystem, kretslopp, människans påverkan i naturen och 
ekologisk hållbar utveckling. Endast under kunskapskrav i biologi 

för årskurs 3 står det om djur och växtkunskap och 
undersökningar i fält (Skolverket 2015a). 

 

För att skapa ett intresse för och öka kunskapen om skog och 

skogsbruk bland elever genomförs olika insatser. Bland annat 

finns Skogen i Skolan, som är ett nationellt samverkansprogram 
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mellan skolan, Skogsstyrelsen och Sveriges skogliga intressenter. 

De är kanske mest kända genom sitt engagemang med 

skolskogarna och sitt utbud av undervisningsmaterial, som lärare 

kan ta del av och använda i sin undervisning. Varje år sedan 2011 

anordnar de tävlingen ”skogens mästare” för elever i årskurs 7 

(Skogen i Skolan 2016), sedan 2016 anordnas för högstadieelever 

tillsammans med Mera Skog i Västerbotten och designhögskolan i 

Umeå ”skogssnilleblixten”, där eleverna i grupper ska komma på 

nya och smarta sätt att använda skogen i framtiden med möjlighet 

att vinna pengar till klasskassan (Skogssnilleblixten 2016).  

 

Skogen i Skolan erbjuder också flickor som går i årskurs 5, 6 och 

7, bland annat i Västerbotten, att åka på skogskollo. Där får de till 

exempel prova på att köra skogsmaskin (Skogen i Skolan 2016). 

Svenska orienteringsförbundet har, för att öka och etablera ett 

intresse för skog och orientering, tagit fram 

undervisningsmaterialet ”Skogsäventyret” för barn i årskurs 4. 

Där får eleverna bland annat lära sig om skog och mark, djur och 

allemansrätten (SiSU 2016). 

 

Skogsindustrierna har för elever på gymnasiet sedan 1999 haft 

den turnerande temadagen Framtidsresan (Skogsindustrierna 

2012). Eleverna ges där möjligheten att ta del av och se på de 

olika sidorna av skogsindustrin samt se exempel på olika yrken i 

branschen (Framtidsresan 2016). 

 
Även andra grupper kan vara i behov av eller har intresse för 

kunskap om skog och skogsbruk. I en intervju i P4 Kalmar säger 

Jan Eliasson vid Skogsstyrelsen i Nybro att många skogsägare 

saknar kunskap för att kunna sköta sin skog på rätt sätt. Många 

har ärvt skog och vet inte hur den ska skötas. Han menar dock att 

intresset bland skogsägarna att lära sig mer är lågt (P4 Kalmar 

2010). 

 

För att kunskapen och intresset hos vuxna ska öka så arbetar 
många skogliga organisationer, företag och myndigheter med att 

anordna aktiviteter, kurser och olika projekt. Skogsbolagen och 
Skogsstyrelsen ordnar ofta skogsträffar i både ute- och innemiljö 
med olika teman inom ämnet skog (Skogsstyrelsen 2016a, Norra 

Skogsägarna 2016).  
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Kraftsamling skog och Krafthandling skog, är två exempel på 

större projekt med syfte att sprida kunskap om skogen hos 

skogsägare. Båda arrangerade av Skogsägarrörelsen och LRF. 

Fördelat på endagsaktiviteter, studiecirklar, kurser och personlig 

rådgivning hade projekten totalt cirka 96 000 deltagare 

(Skogsaktuellt 2012, Södra 2015).  

 
På internet finns också ett flertal kunskapsbanker om skog att ta 

del av. Till exempel portalen Kunskap direkt och rapporterna 
skogsskötselserien utgiven av Skogsstyrelsen (Kunskap direkt 
2016, Skogsstyrelsen 2016b). Skogsstyrelsen har även broschyrer 

och böcker som går att köpa (Skogsstyrelsen 2016a). 
 

1.1.3 Behov av arbetskraft i framtiden 
 
Antalet personer som arbetar inom skogsbruket har minskat i hela 

landet sedan 80-talet. I Västerbotten har antalet minskat från cirka 
7 500 anställda inom skogsbruket år 1987 (SCB 2007) till cirka  

2 937 år 2007 (rAsp 2008). Detta trots att skogen är en av de 
största näringarna i Västerbotten. 
 

Det beräknades 2008 att cirka 26 % av de anställda inom 
skogsbruket i Västerbotten kommer att gå i pension senast år 2020 

(SCB 2008). Det visar på ett kommande behov att rekrytera nya 
anställda till branschen och som det ser ut idag finns det inte 
arbetskraft som kan täcka det kommande behovet (SCB 2007). 

Läget i tjänstemannasektorn gällande behovet av arbetskraft är 
idag i balans (SLA 2012) trots att antalet sökande till de högre 

skogliga utbildningarna Jägmästare och Skogsmästare har minskat 
de senaste åren (Erlandsson 2010). 
   

Behovet av arbetskraft i skogen gäller främst skogsmaskinförare 
och utförare av skogsvård som till exempel röjning (SLA 2012). 

Enligt skogsindustrierna (2012) menar SLA att det behöver 
utbildas omkring 500 nya skogsmaskinförare per år. I samma 
artikel säger Ulf Sandström, vd för SMF, att det är viktigare att 

branschen ses över för de redan verksamma skogsmaskinförarna 
och entreprenörerna än att utbilda så många nya. Att till exempel 

kunna erbjuda dem god arbetsmiljö och god lönsamhet i arbetet.  
 
Utländsk arbetskraft har med åren blivit vanligare i skogen. 

Vanligast är det att de kommer från Baltikum, Polen, Balkan och 
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Västeuropa. Motormaskinella arbeten som röjning och plantering 
hör till de vanligaste arbetsuppgifterna. Tidigare utfördes arbetet 
av sommarlediga ungdomar, men arbetets attraktivitet sjönk och 

det blev svårt att få ihop tillräckligt med arbetskraft (SLA 2012). 
 

Även sågverksindustrin har svårt att få tag på rätt kompetens. 
Anders Nordmark, vd för Stenvalls-koncernen, där bland annat 
Lövholmens såg ingår, säger att de allt mer måste inrikta sig på att 

själva utbilda personal för att säkerställa kompetensen. 
Avflyttning och brist på närliggande utbildningar hotar att hämma 

utvecklingen av företaget (ATL 2016).    
 
1.1.4 Jämställdhet i skogen  

 
Arbetet i skogen har historiskt sett varit en mansdominerad 

bransch, främst på grund av de fysiskt tunga arbetsuppgifter den 
inneburit. Idag då maskinerna står för den tunga delen av arbetet 
så har branschen mer och mer öppnats upp för kvinnor (Grönblad 

2006). Inom det storskaliga skogsbruket var 1993 12 % av de 
anställda kvinnor och 2013 var andelen uppe i 17 % 

(Skogsstyrelsen 2014). Målet är att komma upp i 20 % 
(Länsstyrelsen Västerbotten 2012). 2012 var cirka 38 % av alla 
privata skogsägare i Sverige kvinnor, i Västerbotten var siffran 37 

% (Skogsstyrelsen 2014).   
 

Regeringen tog 2011 fram en Nationell jämställdhetsstrategi för 
skogssektorn. Med den strategin ska skogssektorn bli mer 
konkurrenskraftiga och få fram mer kompetens genom att göra de 

skogliga utbildningarna med attraktiva för både kvinnor och män, 
på både gymnasie- och högskolenivå (Regeringskansliet 2011).  

Skogsbolagen har sina egna strategier i arbetet med jämställdhet. 
Norra skogsägarna, som 2016 tilldelades Svenska 
Jämställdhetspriset (Lärkeryd 2016), arbetar med att alla 

skogsägare är lika värda och utgår ifrån att göra sina aktiviteter 
öppna för alla oavsett kön, ålder och funktionshinder. De har tagit 

fram guiden ”Norra Guidar jämt” för att användas vid planeringen 
av olika aktiviteter (Norraskogsägarna 2014). Sveaskog gjorde 
2013 en storsatsning på att utbilda de anställda i jämställdhet och 

satte upp målet att öka andelen kvinnor i företaget från 20 % till 
30 % till år 2020. De vill rekrytera de bästa kompetenserna inom 

hela arbetsmarknaden, inte bara halva (Sveaskog 2015). Holmen 
arbetar målinriktat och samverkande för att få en jämnare 
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könsfördelning bland de anställda och för att öka mångfalden. De 
anställda förväntas även att bidra till ett bra samarbetsklimat och 
en god psykosocial miljö (Holmen 2010). 

 
Genom forskning har man upptäckt att kunskapen om genus och 

jämställdhet är bristfällig, sett hos både kvinnor och män som 
studerar på skogliga utbildningar eller arbetar i skogsbranschen 
(Powell 2008, Lidestav m.fl. 2011). Ett sätt att synliggöra ämnet 

är till exempel att studenterna redan i början av sin utbildning 
läser en obligatorisk kurs i genus, jämställdhet och mångfald 

(Wickman m.fl. 2013). En sådan kurs finns idag inte i de högre 
skogliga utbildningarna (SLU 2013).  
 

Forskning har visat att det huvudsakligen är män som deltar i 
skogsträffar och andra aktiviteter i ämnet skog och att män redan i 

ung ålder etablerar ett intresse för skog och skogsbruk till skillnad 
från kvinnor (Lidestav & Ekström 2000).  
Detta tros bero på att söner ses mer självklara att ta över skogen 

efter till exempel föräldrarna och att de uppfostras redan i ung 
ålder till att i framtiden bli skogsägare. Genom att i skoglig press 

porträttera olika skogsägare, framförallt kvinnor, skulle bilden av 
den stereotypa skogsägaren suddas ut och medföra att skogsägare 
som grupp lyfts fram för att visa på att alla skogsägare är olika 

(Länsstyrelsen Västerbotten 2012). 
 

1.1.5 Val av gymnasieutbildning 
 
Alla elever i grundskolans årskurs 9 får under vårterminen ansöka 

till gymnasiet. Gymnasiet är en avgiftsfri sekundärutbildning, som 
inte omfattas av skolplikten. Alla gymnasieprogram ger 

grundläggande behörighet för vidarestudier på högskola. För att få 
söka till gymnasiet måste eleverna minst vara godkända i svenska 
eller svenska som andra språk, engelska och matematik. I april 

gör eleverna en preliminär ansökning baserat på höstbetygen och i 
början av juli kommer den slutgiltiga antagningen, som baseras på 

elevernas slutbetyg (Skolverket 2016).  
 
I ansökan gör varje elev tre val utifrån vad de vill studera. Att 

välja kan vara svårt och eleverna påverkas av olika faktorer. 
Exempel på olika faktorer kan vara föräldrarnas åsikter, 

kompisarnas val, framtida arbetsmöjligheter eller elevens sociala 
bakgrund (Skolverket 2013). Forskning har kommit fram till att 
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föräldrar, kompisar och studievägledare har en stor påverkan på 
elevernas gymnasieval, även att hos de flesta, hela 83 % av 
eleverna, är gymnasievalet ett väldigt viktigt och svårt beslut. Det 

visade sig också att flickor var mer oroliga att välja fel än vad 
pojkar var (Dresch & Lovén 2010). 

 
Sedan den nya läroplanen GY2011 antogs har det blivit stora 
förändringar inom gymnasieskolan. Det finns idag till exempel två 

typer av examen; högskoleförberedande examen och 
yrkesexamen. Kravet på godkända betyg från grundskolan för att 

söka vissa program har skärpts och en ny betygsskala har tagits i 
bruk (Skolverket 2010). För att bli antagen till exempel till ett 
högskoleförberedande program som ekonomiprogrammet är 

kravet att eleven ska vara godkänd i minst tolv ämnen (Skolverket 
2016).  

 
1.1.6 Skogliga utbildningar 
 

1.1.6.1 Gymnasium 
 

I Sverige finns det totalt 40 gymnasieskolor som erbjuder 
naturbruksprogram med inriktningen skog (Gymnasium.se 2016). 
I Västerbotten finns det 23 gymnasieskolor, tre av dem är 

naturbruksgymnasier med inriktning mot skog och skogsbruk 
(Gymnasieantagningen 2016).  

 
Tannbergsskolan, belägen i Lycksele i Västerbottens inland, 
erbjuder ett naturbruksprogram med inriktning mot skog, fiske 

eller jakt. De tar emot elever från hela landet (Tannbergsskolan 
2016). Naturbruksskolan i Burträsk erbjuder inriktningar mot 

skogsbruk eller skog/jakt. Eleverna ges också möjlighet att bo på 
skolan och söka resestipendium. De erbjuder också 
vuxenutbildningar i skog, motorsågskurser och SYN-kurser 

(Skellefteå kommun 2016). Liljaskolan i Vännäs erbjuder från och 
med hösten 2016 ett naturbruksprogram med inriktning 

skogsmaskinförare inklusive kurser i skogsvård (Liljaskolan 
2016). 
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1.1.6.2 Högskola/universitet 
 
Efter gymnasiet går det att vidareutbilda sig på något av landets 

16 universitet eller 31 högskolor (Studeravidare.se 2014). De två 
största på skogliga utbildningar är Linnéuniversitetet och Sveriges 

lantbruksuniversitet (Skogs Sverige 2016).  
 
Högskola och universitet går att söka med gymnasiebetyg, 

högskoleprov eller provurval. Den sökande behöver också 
uppfylla vissa krav för att kunna söka vissa utbildningar. Det går 

också att välja att studera traditionellt på studieorten eller att 
studera på distans (Studera.nu 2016).   
 

Intresset för de skogliga utbildningarna har minskat generellt. 
Antalet förstahandssökande till Jägmästarprogrammet har sjunkit 

från 165 sökande år 2010 till 124 sökande år 2016 (UHR 2016). 
Förstahandssökande till Skogsmästarprogrammet minskade från 
94 sökande 2010 till 87 sökande 2016. Linnéuniversitetets 

Skogskandidatprogram hade å andra sidan 99 förstahandssökande 
2010 och ökade till 125 förstahandssökande till höstterminen 

2016. Högskoleingenjörsprogrammet inriktat mot skog och 
träteknik på Linnéuniversitetet hade 26 förstahandssökande 2010 
och 28 år 2016 (UHR 2016).   

 
Andelen kvinnliga sökanden till Jägmästarprogrammet var 2010 

29 %, men ökade till cirka 30 % 2016. Skogsmästarprogrammet 
hade cirka 22 % kvinnliga sökanden 2010, som ökat till 26 % 
2016. Linneuniversitetet hade till sitt skogliga kandidatprogram 

14 % kvinnliga sökanden 2010, 2016 var andelen 40 % (UHR 
2016). Högskoleingenjörsprogrammet inriktat mot skog och 

träteknik hade 2010 11 % kvinnliga sökanden och 2016 var det 14 
%. 
 

 

1.2 Problematisering  

I Sverige är skogen en viktig resurs, som bidrar till sysselsättning 
på många olika plan. Yrkesrollerna är varierade från att arbeta ute 

i skogen till att arbeta på industri och kontor. I Västerbotten är 
kommande pensionsavgångar och ett minskat intresse bland yngre 
att arbeta i skogen något som kommer att göra det svårt att 

rekrytera framöver (SCB 2008).  
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Redan idag råder det brist på skogsmaskinförare, endast 18 elever 
från hela Västerbottens län sökte till naturbruksprogram med 
inriktning skog 2015. Antalet platser på utbildningarna är idag för 

många i förhållande till antalet sökande och detta kan leda till 
nedläggning trots det stora behovet av arbetskraft (Tedestedt 

2015).  
 
Vad skulle locka fler elever till att utbilda sig för ett framtida 

arbete i skogen? Att sprida kunskap om skog och skogsbruk och 
att inspirera familjer och skolor att vistas mer i skogen skulle 

kanske kunna öka både barns och vuxnas kunskap om, förståelse 
och intresse för skog och natur. Men kan kunskap om skog 
påverka intresset för skog, utbildningsvalet intresset för att arbeta 

i skogsbranschen? 
  

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna studie var att beskriva vilken kunskap om och 

intresse för skog och skogsbruk elever i årskurs 9 innehar och om 
det finns ett samband mellan elevers och lärares kunskap och 

intresse. Vidare var syftet att beskriva elevernas gymnasieval och 
intresse för och syn på skogsbranschen. Följande frågor avsågs bli 
besvarade: 

 
 

1.3.1 Frågeställningar 
 

 Vilken kunskap om och vilket intresse för skog och 

skogsbruk finns hos eleverna? 

 Skiljer sig kunskap om och intresse för skog och 

skogsbruk mellan flickor och pojkar? 

 Finns något samband mellan elevers och lärares kunskap 

och intresse?  

 Varifrån kommer elevernas kunskap om skog och 

skogsbruk? 

 Vilka gymnasieval har eleverna gjort? 

 Vad har eleverna för intresse och syn på skogsbranschen? 
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1.4 Avgränsningar 
 
Till undersökningen tillfrågades alla högstadieskolor i 
Västerbottens län om de ville delta. Detta för att säkerställa att 

deltagandet skulle bli tillräckligt stort och representativt för att ge 
en god bild över länet.  

Samtidigt avgränsades då också studien geografiskt till 
Västerbotten. Endast elever i årskurs 9 och deras lärare i 
naturorienterande ämnen ingick i studien. Detta för att elever i 

årskurs 9 står i tur att välja utbildningsprogram till gymnasiet. 
 

 
 

2. Material och metod 
 

2.1 Metodik 
 
Valet av metod föll på att utföra en enkätundersökning. Två olika 
enkäter framtogs till undersökningen. En för elever och en för 

lärare, båda bestående av två delar. Metoden för datainsamling 
valdes främst för att på ett enkelt vis erhålla ett relativt stort 

svarsunderlag i form av kvantitativa primärdata (Björklund m.fl. 
2003). Tanken var att kunna generalisera resultaten åtminstone till 
undersökningens geografiska avgränsning. 

 
I den första delen av respektive enkät föll valet på att ta med både 
kryssfrågor och öppna frågor där svaren skulle begränsas till 

några få ord. Således samlades där in både kvalitativ och 
kvantitativ data. Den andra delen av respektive enkät var 

framtagen för att erhålla kvantitativ data. Den var utformad som 
ett kunskapstest där varje fråga genererade en viss poäng vid rätt 
svar. Den totala poängen gav då en indikation på kunskapsnivån 

hos respondenternas och det blev möjligt att skapa diagram och 
medelvärden och göra jämförelser mellan olika grupper av 

respondenter (Björklund m.fl. 2003).  
 
Båda enkäterna var helt standardiserade med en hög grad av 

strukturering då majoriteten av frågorna hade fasta svarsalternativ 
(Patel och Davidson 2003). Detta för att förenkla 

sammanställningen av data. Enkäten utformades till att kunna 
besvaras antingen på papper eller på internet via en länk till ett 
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Google formulär. Googleformuläret skulle förenkla för skolor på 
långt avstånd att delta. 

 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
 

2.2.1 Enkätkonstruktion  
 

Båda enkäterna bestod av en bakgrundsdel och en kunskapsdel. 
Bakgrundsdelen av elevenkäten innehöll tio frågor. Fem 

kryssfrågor och fyra öppna frågor formulerade för att ge korta 
svar. En fråga var formulerad med fyra påståenden med skalan ett 
till fem, där ett stod för stämmer inte och fem stod för stämmer 

helt (bilaga 1). Bakgrundsdelen av lärarenkäten innehöll åtta 
frågor. Fyra kryssfrågor, tre öppna frågor för att ge korta svar och 

en fråga med fem påståenden med skalan ett till fem, där ett stod 
för stämmer inte och fem för stämmer helt (bilaga 2). Frågorna 
formulerades utifrån syfte och frågeställningar och i samråd med 

rådgivande kontaktperson hos Skogsstyrelsen. 
 

Kunskapsdelen i respektive enkät bestod av 24 frågor. I 
elevenkäten var 22 frågor kryssfrågor och 2 frågor var öppna dock 
styrda till att ge korta svar (bilaga 1). I lärarenkäten var 21 frågor 

kryssfrågor och 3 frågor var öppna, varav på en fick lärarna 
formulera och förklara ett begrepp. De andra två frågorna var 

styrda till korta svar (bilaga 2). Kunskapsdelen innehöll, med 
undantag av fyra frågor, samma frågor för både elever och lärare. 
De fyra frågor som skiljde gjordes svårare i lärarenkäten.  

 
För att kunskapsdelen skulle vara relevant innehållsmässigt och 

ligga på en lagom svår nivå kontaktades först skolkontoret i 
Skellefteå via mail. Kontakten gav information om aktuella 
läroplaner och var dessa gick att hitta (Åhman 2015). 

Läroplanerna lästes igenom och de delar i dem som tog upp skog 
och skogsbruk samlades i ett dokument: 

 

 Läroplan Biologi (Skolverket 2015a)  

 Läroplan Slöjd (Skolverket 2015b) 

 Läroplan Historia (Skolverket 2015c) 

 Läroplan Geografi (Skolverket 2015d) 

 Läroplan Teknik (Skolverket 2015e) 
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En lärare verksam inom naturorienterande ämnen på högstadie- 
och gymnasienivå kontaktades också för att få en bättre 
uppfattning om undervisning, kurslitteratur och vad eleverna får 

lära sig om skog. Med detta som utgångspunkt togs 
kunskapsfrågorna fram. När testet ansågs färdigt fick ett antal 

personer utan anknytning till skogsbranschen besvara enkäten för 
att säkerställa att frågorna inte missförstods och att tiden räckte 
till för att svara på alla frågorna. 

 
2.2.2 Urval av skolor 

 
I Västerbotten finns det totalt 53 högstadieskolor (Välja skola 
2015). Samtliga 53 skolor i länets 15 kommuner erbjöds att delta i 

undersökningen genom en inbjudan utskickad via mail till alla 
rektorer. Sju skolor svarade att de ville delta i undersökningen. 

Dessa skolor var belägna på olika platser i olika kommuner i 
länet. Från kust, inland till fjälltrakten. Några av skolorna var 
belägna mitt i en centralort, medan andra var belägna utanför 

centralort eller på landsbygden. Avseende elevantal deltog både 
mindre och större skolor. 

 
2.2.3 Insamling av data 
 

Datainsamlingen på de sju skolorna genomfördes mellan 2016-02-
09 och 2016-04-14. På två av skolorna besvarades enkäterna vid 

ett inbokat besök. Till en skola mailades undersökningen, och 
enkäterna hämtades sedan på skolan när de var besvarade. Till en 
skola mailades undersökningen, och besvarade enkäter skickades 

sedan tillbaka via posten. Tre skolor besvarade enkäterna över 
internet via Googleformuläret. För varje skola gällde ett antal 

förhållningsregler vid besvarande av enkäterna (bilaga 3). 
 

För de två skolor där enkäterna besvarades vid ett inbokat besök, 
fick eleverna och lärarna först ta del av en kort presentation av 

författaren och syftet med undersökningen, varefter 
förhållningsreglerna lästes upp och klargjordes för att säkerställa 
att alla respondenter svarade utifrån samma förutsättningar (bilaga 

3). Enkäten delades sedan ut till elever och lärare. En timer 
ställdes på 15 minuter och deltagarna gavs signal om att starta. 

När timern ringde samlades enkäterna in. Därefter tillfrågades 
eleverna hur de upplevde frågornas svårighetsgrad om de hade 
några övriga frågor.  
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Totalt besvarades enkäten av 272 elever och 11 lärare fördelade 
på 15 klasser och 7 skolor belägna i 3 av Västerbottens 

kommuner. 51 % (140) av eleverna var flickor och 49 % (132) var 
pojkar. Av lärarna var 64 % (7) män och 36 % (4) kvinnor. Av 

lärarna var 18 % skogsägare och 18 % skulle vilja vara 
skogsägare. De som var skogsägare var självverksamma i sin 
skog. En av dem tillsammans med sin bror, men denne använde 

sig även av entreprenörer. 
 

2.3 Analys  
 
För varje elev och lärare rättades kunskapstesten och poängsattes 
utifrån facit. Varje rätt svar gav ett poäng och således kunde 

frågor med flera korrekta svarsalternativ ge flera poäng. Inga 
poäng räknades bort vid fel svar. Maxpoängen på båda enkäterna 

var 41 poäng. Medelvärden och standardavvikelser beräknades för 
elevernas resultat, resultat för flickor och pojkar, lärare och 
skolor. För att se om det fanns någon skillnad mellan flickornas 

och pojkarnas resultat på kunskapstestet gjordes ett t-test (Two-
Sample Assuming Equal Variances) med signifikansnivån 5 %.  

 
För elevernas svar på fråga 4, 5, 6 och 7 skapades stapeldiagram 
för att jämföra svarsfördelningar mellan alla elever och grupperna 

flickor och pojkar.  
 

Frågan om val av gymnasieprogram sammanställdes i ett 
stapeldiagram fördelat på flickor och pojkar. Endast sökta 
gymnasieprogram inkluderades. 

 
Svaren på de öppna frågorna 8 och 10 sammanställdes i kategorier 

och presenterades i tabeller fördelat på grupperna elever totalt, 
flickor och pojkar.  
 

Sambandet mellan lärarnas och elevernas kunskap och intresse för 
skog och skogsbruk analyserades med hjälp av ett plot-diagram 

respektive ett stapeldiagram. Vad gäller intresse för skog och 
skogsbruk beräknades för eleverna medelvärden för svar på 
påståendet ”jag är personligen väldigt intresserad av skog och 

skogsbruk”. 
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En jämförelse gjordes även av elevernas svar på frågan om vem 
eller vilka som påverkat deras val till gymnasiet och lärarnas svar 
på frågan om hur de anser sig kunna påverka elevernas 

gymnasieval.  
 

3. Resultat  

3.1 Elevernas kunskap om och intresse för skog och 

skogsbruk 

Elevernas medelresultat på kunskapstestet var 23,1 poäng (56,3 % 
rätt), med en standardavvikelse på 5,5 poäng (figur 1).  

 Figur 1. Elevernas medelresultat, fördelat på total, flickor och pojkar. 

Det var ingen skillnad mellan pojkars och flickors resultat på 
kunskapstestet (t-test, p = 0,711). Både pojkarnas och flickornas 

resultat visade på stor spridning, där högsta poängen var 37 och 
lägsta 10 (figur 2).                                                                        

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Elevernas individuella resultat fördelat på pojke och flicka. Pojkar gröna och 
flickor blåa prickar. 
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Kunskapen om skog och skogsbruk bedömdes av ungefär hälften 
av eleverna komma från hemmet (figur 3). Pojkarna till större del 
än flickorna, då störst andel flickor bedömde att deras kunskap 

kom från skolan (figur 3). I svarsalternativet annat svarade 
eleverna att kunskapen kom från äldre släktingar, mor- och 

farföräldrar, TV, internet och skogskollo. 

Figur 3. Varifrån eleverna ansåg deras kunskap om skog och skogsbruk kom ifrån.  
 
På elevernas bedömning av sin kunskap ansåg få sig kunna 

väldigt mycket om skog och skogsbruk. Pojkarna bedömde 
generellt att deras kunskap var högre än vad flickorna gjorde, 15 
% av pojkarna svarade stämmer jämfört med 2 % av flickorna 

(figur 4). 
 

 

Figur 4. Elevernas bedömning av sin kunskap om skog och skogsbruk. Svarsfördelning 

utifrån hur väl påståendet ”Jag anser att jag kan väldigt mycket om skog och 
skogsbruk” stämde. 

 

På påståendet ”jag är personligen väldigt intresserad av skog och 
skogsbruk” svarade 43 % av eleverna stämmer inte, medan 5 % 
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(14 elever) svarade stämmer helt. En något större andel av 
flickorna (7 %) än pojkarna (4 %) svarade stämmer helt, samtidigt 
som också en större andel av flickorna (49 %) än pojkarna (37 %) 

svarade stämmer inte (figur 5).   

 
 

Figur 5. Elevernas intresse för skog och skogsbruk. Svarsfördelning utifrån hur väl 

påståendet ”Jag är personligen väldigt intresserad av skog och skogsbruk” stämde.   

3.2 Elevernas gymnasieval  

Av de 273 eleverna svarade 271 på frågan om vilket val de gjort 

till gymnasiet. 10 elever svarade vet ej och två elever föll bort då 
de ej lämnat svar på frågan vid undersökningen. Flest flickor hade 

sökt till estetiska programmet, ekonomi-, samhälls- och 
vårdprogrammet, medan pojkar sökte till fordon och 
transportprogrammet, teknik-, bygg och anläggning- och 

naturvetenskapliga programmet (figur 6).  
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Figur 6. Gymnasieval. Blå för pojkar och orange för flickor. Endast sökta program 

finns representerade i figuren.  

Till naturbruksprogrammet sökte 3,3 % av eleverna (9 elever), till 
teknikprogrammet 8,8 % (24 elever) och till det 
naturvetenskapliga programmet 8 % (22 elever) (figur 6).  

Huvudanledningen till elevernas gymnasieval var deras eget 
intresse (figur 7). Pojkarna (57 %) sökte till en något större del 

gymnasieprogram utifrån eget intresse medan 
högskoleförberedande gymnasieprogram lockade fler flickor (19 
%). Pojkarna lockades också något mer av möjligheten att få 

arbete efter avslutade studier (figur 7). Annan anledning angavs 
vara möjligheten att utveckla språk (samiska), slumpen och 

erbjudande om arbete.                                                                  
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Figur 7. De huvudsakliga anledningarna till elevernas gymnasieval enligt dem själva. 

Svarsfördelning i procent.  

Majoriteten av eleverna svarade att ingen påverkat deras 
gymnasieval. 85 % av pojkarna ansåg att ingen påverkat deras val, 
medan motsvarande andel bland flickorna var 59 %. Föräldrar och 

kompisar angavs påverka ungefär lika mycket, medan lärare och 
studievägledare inte påverkade eleverna nämnvärt (figur 8). 

Annan angavs vara släktingar, syskon och konfirmator.            

Figur 8. Vem eller vilka personer som påverkat elevernas val till gymnasiet.  

3.3 Arbete, karriär och jämställdhet 

På påståendet ”jag kan tänka mig att arbeta i skogen i framtiden” 
svarade 38 elever (14 %) stämmer och stämmer helt. Av flickorna 

svarade 59 % stämmer inte och bland pojkar var motsvarande 
andel 32 %. Fler flickor än pojkar svarade dock stämmer helt, 6 % 
mot pojkarnas 2 % (figur 9). 
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Figur 9. Elevernas inställning till ett yrkesliv inom skogsbranschen. Svarsfördelning 
utifrån hur väl påståendet ”Jag kan tänka mig att arbeta i skogen i framtiden” stämde. 

I skogsbranschen lockade natur och uteliv störst andel flickor 

medan störst andel av pojkarna lockades av lön och förmåner. 
Ungefär lika stor andel pojkar och flickor svarade att inget lockar 
i branschen (tabell 1). 

Tabell 1. Vad skulle locka eleverna att välja en framtida yrkeskarriär inom skog och 

skogsbruk. Inom kategorin avverkning stod skogshuggare för 5 % av svaren.. 

Svarsfördelning i procent.  

Arbetsuppgifter i skogsbranschen ansåg 32 % av eleverna finnas 
inom kategorin avverkning, 21 % inom kategorin 

skogsskötselarbete och 15 % inom kategorin fordon. Både bland 
pojkar och flickor hade flest angett arbetsuppgifter inom dessa tre 

kategorier (tabell 2). 

 

 

Kategorier Totalt (%) Pojkar (%) Flickor (%) Elevernas svar i enkäten 

Lön och förmåner 24 
 

31 
 

19 
hög lön, bra villkor, bra arbetstider, ute 
på arbetet, förmåner 

Inget 19 18 20 inget som lockar 

Natur och uteliv 18 
 

12 
 

23 
vara ute, arbeta fysiskt, doften, friskluft, 
må bra 

Fordon 13 
 

18 
 

9 
skogsmaskin, skotare, skördare, 
timmerbil, traktor 

Vet ej 11 7 14 vet ej något om branschen 

Skogskötselarbete 4 6 2 plantering, markberedning, röjning 

Arbete 4 5 3 möjlighet till arbete, lätt att få jobb 

Natur och jakt 4 
 

1 
 

6 
vilda djur, naturinventerare, forskare, 
eftersöktekipage, jakt 

Information 3 2 4 vill veta mer om branschen 
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Tabell 2. Arbetsuppgifter i skogsbranschen enligt eleverna. Svarsfördelning i procent. 

Eleverna ställdes frågan om flickor kan arbeta i skogsbranschen i 
lika stor utsträckning som pojkar. Flickorna svarade till 99,7 % ja 
och pojkarna svarade ja till 99,1 %. 

 

3.4 Resultat för skolor och samband elever och lärare 

Vad gäller elevernas resultat på kunskapstestet varierade 
medelresultatet mellan olika skolor. Störst skillnad var det mellan 

skola B och skola D, 29,3 poäng i medelpoäng jämfört med 20,5. 
Standardavvikelsen på kunskapstestet bland skolorna varierade 
mellan 2,4 och 7,8 (tabell 3).  

Tabell 3. Resultat kunskapstest per skola, medelvärde och standardavvikelse. 

 

 

 

 

 

Skola E och skola F hade de högsta uppmätta individuella 
resultaten bland eleverna, 37 poäng, medan skola A och skola G 
hade de lägsta individuella resultaten (figur 10). 

Kategorier Totalt (%) Flickor (%) Pojkar (%) Elevernas svar i enkäten 

Avverkning 32 
 

25 
 

30 
avverkning, gallring, skövling, hugga träd, 
motorsåg, fälla träd, skogshuggare (5 %) 

Skogsskötselarbete 21 
 

25 
 

17 
skogsskötsel, röjning, plantering, 
markberedning 

Fordon 15 
 

14 
 

17 
Maskinförare, skördare, skotare, 
lastbilschaufför, traktorförare 

Vet ej 10 10 11 vet ej vilka arbetsuppgifter som finns 

Skogstjänstemän 8 
 

8 
 

8 
skogstjänstemän, mäta, inventera, 
lantmätare, virkesköpare, säljare 

Vidareförädling 6 6 6 hugga ved, sågverk, såga, klyva, möbler 

Natur och miljöfrågor 4 
 

5 
 

3 djur och växter, natur, biolog 

Allt möjligt 3 3 3 alla möjliga arbetsuppgifter 
Kontorsarbete 1 1 0 Administration, industri 

Skola Medelresultat Standardavvikelse 

Skola A 22,9 5,5 

Skola B 29,3 2,4 

Skola C 22,7 4,3 

Skola D 20,5 4,0 

Skola E 21,8 7,8 

Skola F 23,8 6,1 

Skola G 22,7 6,3 
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Figur 10. Elevernas individuella resultat fördelat på skolorna. 

Lärarna hade i medeltal högre poäng på kunskapstestet än 

eleverna; 33,1 jämfört med 23,1. Det fanns inget tydligt samband 
mellan lärares och elevers resultat på kunskapstestet (figur 11). 

Figur 11. Samband mellan elevers medelresultat och lärarnas resultat på 

kunskapstestet. 

Flest lärare (64 %) utgick till 50-75 % från kurslitteraturen i sin 
undervisning. 18 % utgick till 100 % och 9 % utgick till 25 % från 

kurslitteraturen. Lärarna ansåg att de antingen helt saknade fakta 
om skog och skogsbruk eller att underlaget var för tunt i 
kurslitteraturen. Några ville gärna att kurslitteraturen skulle 

innehålla mer om modernt skogsbruk, skogsbruk i allmänhet, 
skogshistoria och artfakta (växter, träd etc.). 

Gällande intresset för skog och skogsbruk visade det sig att 
lärarna i medeltal hade ett större intresse än eleverna. 14 % av 
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eleverna svarade stämmer och stämmer helt på påståendet ”jag är 
personligen väldigt intresserad av skog och skogsbruk” medan 
motsvarande andel för lärarna var 27 %. Det fanns inget tydligt 

samband mellan elevernas och lärarnas intresse för skog och 
skogsbruk (figur 12). På skola C hade eleverna i medeltal det 

lägsta intresset för skog och skogsbruk (1,4) samtidigt som läraren 
hade svarat stämmer helt (5).                                                        

Figur 12. För de olika skolorna medelvärden av elevers och lärares svar på frågan 
”Jag är personligen väldigt intresserad av skog och skogsbruk”, där 5 = stämmer helt 

och 1 = stämmer inte alls. 

Lärare med stort intresse för skog och skogsbruk som även 
svarade att de ansåg sig vara kunniga i ämnet, var också de lärare 

som hade den högsta poängen på kunskapstestet (bilaga 4). 

Elever som sökt naturbruksprogrammet kom till 89 % (8 stycken) 

från skola F. Skola F var också den skola där eleverna uppgav till 
100 % att ingen påverkat dem i deras gymnasieval (bilaga 5). 
Läraren på skola F svarade stämmer lite på frågan om intresse 

(figur 12) och hade den lägsta poängen bland lärarna på 
kunskapstestet (figur 11).   

1,3 % av eleverna uppgav att lärarna påverkade deras val till 
gymnasiet (figur 8), men det fanns en viss variation mellan 
skolorna. Lärarna ansåg sig också ha någon om än liten möjlighet 

att påverka elevernas gymnasieval. Läraren på Skola E svarade att 
denne ansåg sig kunna påverka eleverna mer än de övriga lärarna 

(tabell 4). Eleverna på Skola E var också den skola där läraren 
uppgavs ha påverkat flest elever (5,5 %) i deras val (tabell 4). 
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Tabell 4. Sammanställning av elevernas uppskattade påverkan lärarna hade på deras 
gymnasieval och lärarnas uppskattning av deras möjlighet att påverka eleverna i deras 

gymnasieval. Elever = andel elever som svarat att de blivit påverkade av lärare, lärare 

= svar på påståendet ”I min roll som lärare kan jag påverka eleverna i deras val till 

gymnasiet” där 5 står för stämmer helt och 1 står för stämmer inte alls.   

 

4. Diskussion och slutsatser 
 

4.1 Kunskap om och intresse för skog och skogsbruk 

Kunskapstestet visade på individuella variationer mellan elever 
(figur 2) och på variationer i medelresultat mellan skolorna (figur 

11). I medeltal blev resultatet på kunskapstestet 23,1 poäng för 
eleverna. Det var ingen skillnad mellan pojkars och flickors 
resultat på kunskapstestet (figur 1). Om en godkänt-gräns på 

kunskapstestet skulle antas ligga på 60 % (24,6 poäng) av den 
totala poängen skulle endast två skolor få ett godkänt resultat sett 

på medelvärdet för eleverna (tabell 3). Totalt skulle 108 elever 
(46,8 %) vara godkända och på skola B skulle alla elever vara 
godkända (figur 10). 

Skillnaden i medelpoäng hos elever (23,1) (figur 1) och lärare 
(33,1) var inte oväntad. På fyra av skolorna fick dock en elev 

högre poäng än lärarna. Detta skulle kunna bero på att eleverna 
fått sin kunskap från ett annat håll än skolan (figur 3) och att 
läraren på dessa skolor hade ett litet intresse för skog och 

skogsbruk (figur 12). Dock fanns inget tydligt samband varken 
mellan elevers och lärares kunskap (figur 11) eller mellan elevers 

och lärares intresse (figur 12). Att det inte fanns något samband 
mellan elevers och lärares kunskap kan bero på att en stor andel 
av eleverna fått sina kunskaper om skog och skogsbruk hemifrån 

(figur 3) och att lärarna till stor del utgår från kurslitteraturen i sin 
undervisning.  

Intresset för skogen och skogsbruket var relativt lågt bland 
eleverna (figur 5). Kan det relativt låga intresset bero på att elever 

 skola A skola B skola C skola D skola E skola F skola G 

Andel elever påverkade av 
lärare i gymnasievalet (%) 1,5 0 0 2 5,5 0 0 
Lärares tro att kunna 
påverka elever i deras 
gymnasieval 3 2 2 3 4 2 2 
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saknar erfarenhet eller kunskap om skogen? Att etablera intressen 
i ung ålder är viktigt för att det ska finnas med in i vuxen ålder 
(Lidestav & Ekström 2000). Om skolan redan i lågstadiet 

introducerar skog och skogsbruk skulle intresset bland eleverna 
kanske bli större med tiden. 

49 % av flickorna ansåg sig sakna intresse, jämfört med 37 % av 
pojkarna. Detta kanske kan vara ett resultat av att lite av det gamla 
tänket lever kvar, där skogen anses vara en plats för män 

(Lidestav & Ekström 2000). Kanske skulle en satsning på främst 
flickor lägga en grund mot en mer jämställd bransch i framtiden.  

För att öka kunskap och skapa ett intresse för skogen skulle ämnet 
till exempel kunna introduceras tillsammans med idrott. Till 
exempel kombineras orientering med skogskunskap på ett 

intressant sätt i Svenska Orienteringsförbundets häfte 
”Skogsäventyret” (SiSU 2016). 

4.2 Elevernas gymnasieval 

Gymnasievalet är ett svårt val där många elever känner av pressen 
att välja rätt (Dresch & Lovén 2010), även om eleverna inom sin 
framtida yrkeskarriär kommer att hinna byta arbete och bransch 

många gånger (SCB 2010). I den här studien angav 72 % av 
eleverna att ingen påverkat dem i deras gymnasieval. 

Studievägledarna påverkade endast 5 % av eleverna (figur 8) och i 
en studie av Malmberg & Benfakir Lund (2013) var siffran 3 %. 
Föräldrar påverkade 9 % och kompisar 8,6 % av eleverna, sifforna 

skiljer sig något åt dem i Malmberg & Benafakir Lunds (2013) 
studie där 16 % påverkades av föräldrar och 6 % av kompisar. Det 

är troligen svårt att utifrån sig själv uppskatta vem eller vilka som 
varit med och påverkat. Möjligheten finns att eleverna omedvetet 
blivit påverkade.  

Av de 273 eleverna i studien sökte 9 stycken till ett 
naturbruksprogram, 6 flickor och 3 pojkar (figur 6). Av dem var 8 

stycken från skola F. Eleverna uppgav på skola F sig vara helt 
opåverkade av andra i deras val till gymnasiet (bilaga 5). Av de 8 
flickor som sökte ett naturbruksprogram hade 34 % ett stort 

intresse för skog och skogsbruk (bilaga 6). Av de sökande till 

naturbruksprogrammet angav få vilken inriktning de sökt, då det 
finns flera utöver skog. Möjligtvis har dessa elever sökt en annan 
inriktning än skog. Antalet som sökt en skoglig inriktning torde 
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vara lägre än antalet sökande till naturbruksprogrammet. Till 
naturvetenskapliga programmet sökte 22 elever, 12 flickor och 10 
pojkar (figur 6). 15 % av eleverna sökte sina gymnasieprogram 

för att kunna studera vidare på högskola (figur 7). Möjligheten 
finns att någon av dessa elever senare söker sig till en skoglig 

högskoleutbildning. 

4.3 Arbete, karriär och jämställdhet 

Intresset för skogen som arbetsplats var bland eleverna generellt 
lågt (figur 9). Av eleverna kunde 14 % tänka sig arbeta inom 

skogsbranschen. Det som lockade var bland pojkar främst lön och 
förmåner och bland flickor natur och uteliv. Totalt sett var lön 

och förmåner (24 %) det som lockade flest (tabell 1).  

En av de största utmaningarna företag allmänt ställs inför är att 
kunna erbjuda en bra lön vid nyrekrytering (Svenskt näringsliv 

2002). För elever som lockas till skogsbranschen av natur och 
uteliv och som vill vara ute på arbetstid riskerar att ha svårt att 

hitta jobb som kan erbjuda detta då allt mer arbete utförs på 
kontoret framför datorn. Å andra sidan säger Johan Hagelin, IT-
chef på Skogsstyrelsen, i en intervju att personalen på 

Skogsstyrelsen tillbringar mer tid ute idag (70-80 %) sedan de 
börjat använda de nya surfplattorna, som gör att en stor del av 

arbetet kan göras direkt i skogen (Johansson 2013).  

Stora pensionsavgångar som inom de närmaste åren (SCB 2008, 
SCB 2007) i kombination med det minskade intresset för de flesta 

skogliga utbildningar (UHR 2016) kommer att göra det svårt att 
tillsätta personer med rätt kompetens på jobben. Därför blir det 

viktigt att öka intresset bland unga för att utbilda sig inom skogen 
och då säkerställa att rätt kompetens finns. Alternativet är att göra 
som Lövholmens Såg och själva utbilda sina anställda för att få 

rätt kompetens (ATL 2016). 

På frågan om vilka arbetsuppgifter som finns i skogsbranschen 

svarade en majoritet av eleverna något inom kategorierna 
avverkning, skogsskötselarbete och fordon. Endast 6 % svarade 
inom kategorin vidareförädling (tabell 2) och 11 % uppgav att de 

inte visste tillräckligt mycket om branschen. Elevernas bild av 
vilka arbetsuppgifter som finns i skogsbranschen speglar inte 

riktigt verkligheten. Då verkligheten visar en stor variation av 
arbetsuppgifter från skog till industri (Naturvetarna 2013). Dålig 
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kunskap om branschen eller en felaktig bild av den kan påverka 
både valet av utbildning och intresset av att arbeta i branschen.  

4.4 Metoddiskussion 

Totalt besvarades enkäten av 273 elever och 11 lärare på 7 olika 

skolor. Detta är ett relativt stort dataunderlag, men för att 
resultatet med högre tillförlitlighet ska kunna generaliseras över 

hela länet behöver mer data samlas in från fler skolor, till exempel 
från södra och norra delarna av länet.  

Kunskapstestets utformning med kryssfrågor och korta svar 

gjorde det enkelt att mäta elevers och lärares kunskap. Frågorna 
kunde dock formulerats med ett enklare språk för att säkerställa 

att de inte misstolkades. Deltagarna gavs möjlighet vid 
genomförandet av enkäten att fråga om det var något de inte 
förstod. Få gjorde detta, vilket eventuellt resulterat i onödiga 

poängbortfall.  

Det var svårt att formulera lagom svåra frågor, då läroplanerna 

gav relativt dåligt underlag om vad eleverna förväntas kunna i 
ämnet. För att få mer grund till frågorna och lite mer lokal 
tillämpning valdes det att vinkla frågorna mot skogbrukandet i 

norra Sverige, där frågorna behandlade grundläggande begrepp, 
biologi, artkännedom, allemansrätten och arbetsredskap som 

används i skogen. Det diskuterades med en lärare i naturvetenskap 
på gymnasienivå angående svårighetsgraden. Vänner och bekanta 
utan anknytning till skogsbranschen ombads också att svara på 

testet för att säkerställa att frågorna förstods och att det inte blev 
för svårt.  

Utifrån spridningen av resultatet på kunskapstestet (figur 2, figur 
11) bedöms dock frågorna hamnat på en lagom svår nivå. Avdrag 
för felsvar gjordes inte och detta kan eventuellt ha påverkat att 

resultaten blev högre än de annars skulle ha blivit. Lärarna fick ett 
något svårare test, där fyra frågor omformulerats eller fått andra 

svarsalternativ då de ansågs för enkla för en vuxen att besvara 
(bilaga 1, bilaga 2). Skillnaden mellan kunskapstesten var dock 
små, vilket kan ha bidragit till att lärarnas resultat var bättre än 

vad elevernas var.  

Ytterligare frågor kunde ha ställts till både elever och lärare i 

bakgrundsdelen. Det hade varit intressant att veta mer om varför 
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elever som saknade intresse för skog och skogsbruk gjorde det. 
Vidare hur viktigt lärarna anser att kunskap om skog och 
skogsbruk är för eleverna.  

Datainsamlingen genomfördes på olika sätt genom besök, post 
och webbformulär. Det kunde eventuellt ha blivit ett säkrare 

resultat om datainsamlingen hade gjorts på samma sätt på alla 
skolor. Det går inte att garantera att enkäterna ifylldes på exakt 
samma sätt på alla skolor med avseende på förhållningsreglerna. 

De olika datainsamlingsmetoderna skapade också svårigheter vid 
samanställningen, då data dels fanns på papper och dels på 

webben.  

4.5 Förslag på fortsatta studier 

Genomföra undersökningen i en annan del av Sverige, för att se 
om denna studies resultat gäller lokalt för Västerbotten eller om 

det finns likheter eller skillnader med andra delar av landet.  

Närmare undersöka vilken information eleverna får om olika 

gymnasieprogram av studievägledare före gymnasievalet. Främst 
naturbruksprogrammen och de högre skogliga utbildningarna. Hur 
mycket tid en elev får med en studievägledare och vilken  

kunskap studievägledare har om de skogliga utbildningarna. 

Jämföra en skolklass där skog och skogsbruk i lågstadiet varit en 

del i undervisningen med en skolklass som inte haft någon 
undervisning i detta för att sedan i till exempel högstadiet 
undersöka skillnader i intresse för skog och skogsbruk. Detta för 

att svara på om en tidig introduktion i skog och skogsbruk ökar 
intresset bland eleverna.  

4.6 Slutsatser 

Kunskap om och intresse för skog och skogsbruk varierade bland 

eleverna. Elevernas kunskap kom i huvudsak hemifrån. Intresset 
för skog och skogsbruk var relativt lågt, men i skolan finns 

potential att öka både elevernas kunskap om och intresse för skog 
och skogsbruk.  

Det var ingen skillnad mellan pojkars och flickors kunskap om 

skog och skogsbruk. Intresset var hos flickor något högre än hos 
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pojkarna. Det fanns heller inga samband mellan elever och lärares 
kunskap eller intresse. 

Totalt sökte 9 av 271 (3,3 %) elever till ett naturbruksprogram, 

majoriteten av dem var flickor.  

En karriär inom skogsbranschen var attraktiv för en del av 

eleverna. Lön och förmåner, natur och uteliv och fordon lockade 
mest. Elevernas syn på skogsbranschen skiljer sig något från 
verkligheten, dock ansåg majoriteten av eleverna att kvinnor kan 

arbeta i skogen i samma utsträckning som män. 

Läroplaner, kursplaner och kurslitteratur behöver ses över, 

uppdateras och förbättras. Eleverna bör lära sig mer om skogen, 
hur den brukas, men viktigast vilka möjligheter råvaran har för 
framtiden och hur vi kan utveckla den i vår strävan efter att 

minska utsläpp, använda förnyelsebara bränslen (tall diesel, 
brännved m.m.), för klädproduktion, byggnationer m.m. Om 

ämnet får en större plats i undervisningen kanske både kunskapen 
och intresset för ämnet ökar bland eleverna, vilket kan göra att 
fler väljer en utbildningsinriktning mot skog och en framtida 

yrkeskarriär i branschen. 

4.7 Förslag på åtgärder 

Mer än hälften (54 %) av lärarna utgick från kurslitteraturen till 

75-100 %.  Kurslitteraturen har då en stor betydelse för vad 
eleverna får lära sig. Kunskap om naturen och skogen som 
framtida möjlighet för förnyelsebara resurser kan vara intressanta 

områden att prioritera i undervisningen. För att motivera en 
revision eller en komplettering av kurslitteraturen behöver både 

kurs- och läroplaner justeras och uppdateras.  

Idag finns ingen specifik läroplan för skog och skogsbruk 
(Skolverket 2016a), utan ämnet ligger bl.a. inom läroplanen för 

biologi (Skolverket 2015a). Det gör att ämnet får en liten plats i 
undervisningen. Studien visar att lärarna har kunskap, till viss del 

också intresse för skog och skogsbruk (figur 12) men troligen 
utgör bristen på tid och den redan tunga arbetsbelastningen att 
lärarna inte hinner och prioriterar det som står i läroplanerna. 

Sjukskrivningar på grund av utbrändhet och depression de senaste 
5 åren har ökat med 57 % bland lärare i grundskolan (Berger 

2015). Att ge skog och skogsbruk en större plats i undervisningen 
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och förlägga en del av undervisningen utomhus skulle kanske 
bidra till en bättre hälsa och välmåendebåde hos elever och lärare 
(Skogsstyrelsen 2009). 

Naturbruksskolorna skulle tillsammans med industrin och andra 
kunna arbeta mer för att visa upp branschen. Genom t.ex. 

studiebesök och informationsutskickkan man visa på möjliga 
utbildningar inom skog och vilka yrkesroller som finns.  
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BILAGA 6.1 
Elevenkät skog och skogsbruk 

Del  1 Bakgrundsfrågor 
 
1. Skola: ………………………………………………………………………… Klass: …………………………..... 

2. Kön:   ⃝Pojke   ⃝ Flicka 

3. Val av utbildningsprogram till gymnasiet :.….….….….….….….… ….….….….….….….….… 

4. Vilken var den huvudsakliga anledningen till ditt val?  
⃝Stort eget intresse ⃝Grund till högskolestudier ⃝Möjlighet till jobb ⃝Annat:.….… 

5.Vem påverkade huvudsakligen ditt val? 
⃝Ingen ⃝Föräldrar ⃝Lärare ⃝Studievägledare ⃝Kompisar ⃝Någon annan: ….…. 

6. Den kunskap som jag har om skog och skogsbruk har jag fått ?  
⃝Hemma ⃝På skolan ⃝Från böcker eller tidningar ⃝Annat sätt:……………………………  

7. Ringa in 1 - 5 bakom påståendet, där 5 stämmer helt och 1 inte alls .                      

- Jag kan tänka mig att arbeta i skogsbranschen i framtiden       1------2------3-----4-------5   
- Jag skulle vilja lära mig mer om skog och skogsbruk i skola      1------2-------3-----4-------5        

- Jag är personligen väldigt intresserad av skog och skogsbruk  1------2-------3-----4-------5 
- Jag anser att jag kan väldigt mycket om skog och skogsbruk   1------2-------3-----4-------5    
 
8. Vad skulle locka dig att vilja arbeta i skogsbranschen?.....……………………………….…………… 

9. Kan flickor arbeta med skogsfrågor?  ⃝JA ⃝NEJ Varför?...................….….….….….…...... 

10. Vilka arbetsuppgifter finns i skogsbranschen?...................................... ........................... 

_______________________________________________________________________ 

Del  2 Kunskapstest  Välj minst ett alternativ på varje fråga, ibland är flera svar rätt! 

1. Vilka nedbrytare finns det i naturen? 
⃝Svampar ⃝Skalbaggar ⃝Bakterier ⃝Fåglar 
 
2. Av vilket trädslag tillverkas tändstickor? 
⃝ask    ⃝tall    ⃝asp  ⃝bok 

 
3. Vilket träd är detta? Se bild 1  
⃝Sälg ⃝Tall ⃝Rönn ⃝Gran       

 
4. Vad kallas det när träd och svamprötter lever i symbios med varandra?  

⃝Sammanrota  ⃝Mykorrhiza  ⃝Entomologi ⃝Knoppning 
 
5. Vad går att framställa av trä? 

⃝Möbler ⃝Bränsle ⃝Textil ⃝Vanillin   

6. Vilka maskiner ingår vanligtvis i en avverkningsgrupp? 
⃝traktor ⃝skördare ⃝skotare ⃝grävmaskin  

7. Vilket vilt orsakar varje år stora ekonomiska förluster för skogsbruket?  

⃝rådjur  ⃝vildsvin  ⃝älg  ⃝varg 
 
8. Vilket ris täcker ca 17 % av Sveriges yta? 

⃝Granris ⃝Blåbärsris ⃝Lingonris ⃝Fullkorns ris 
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9. Vad kan man räkna för att få veta åldern på ett träd? 
⃝Grenvarv ⃝Kottar  ⃝Årsringar ⃝Årsskott 
 

10. Västerbotten var en gång i tiden storproducent av tjära. Tjära utvinns genom att 
bränna tall. Vilken del av trädet användes främst på grund av den höga andelen 

hartsämne? 
⃝ Toppen och kottarna ⃝Grenarna ⃝Stammen ⃝Stubben 
 

11. Vilken myndighet med lokala kontor vänder du dig till för att få rådgivning i 
skogsfrågor? 
⃝Länsstyrelsen ⃝Skogsstyrelsen ⃝Naturvårdsverket ⃝Skogssällskapet 
 
12. Vad kallas den vanligaste brukningsmetoden som används i skogsbruket?  

⃝Trakthyggesbruk ⃝Hyggesfritt skogsbruk ⃝Blädning ⃝Luckhuggning 
 
13. På vilket träd kan du hitta dessa bär? Se bild 2.  
⃝gråal ⃝hägg ⃝oxel ⃝rönn 
 
14. Vad innebär röjning? 
⃝Fler träd planteras ⃝Oönskade trädslag tas bort ⃝Skogen glesas ur ⃝Rensa bort 

ogräs 
 
15. Varför ska den biologiska mångfalden bevaras? 

⃝Större genbanker ⃝Kulturella skäl ⃝Bevara inhemska arter ⃝Högre biodiversitet 
 
16. För vilka arbetsredskap krävs idag körkort (dock ej på egen mark)?  

⃝Fogsvans ⃝Relaskop ⃝Motorsåg ⃝Yxa ⃝Röjsåg  ⃝Höjdmätare 
 

17. Vilka lämningar kan du hitta i skogen efter äldre tiders skogsbruk?  
⃝Skogshuggarkojor ⃝Övergivna bilar ⃝Tjärdalar ⃝Små stenhögar 
 

18. Förr i tiden användes bäckar, älvar och vattendrag för att transportera virke, vad 
kallades detta? 

⃝ Brossling ⃝Flottning ⃝Bäckning ⃝Timring 
 
19. Vad kallas den process där vatten, koldioxid och solljus bildar glykos och syre?  

⃝Kolsyreassimilation ⃝Respiration ⃝Fotosyntes ⃝Skogensnäringskretslopp 
 
20. Enligt allemansrätten har du rätt att röra dig i skogen, men vad får du INTE göra 
enligt allemansrätten? 
⃝Plocka svamp ⃝Bryta grenar ⃝Gena över ett planterat hygge ⃝Röra  fågelbon 
 
21. Hur stor del av den Svenska skogen ägs av privatpersoner? 

⃝5 %  ⃝25 % ⃝50 %  ⃝75 % 
  

23.  Skriv fem vanliga växter i skogen som finns i fältskiktet:….….….….….….….….………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

24. Skriv  fyra vanliga träd som finns i skogen:…………………………….………….……………………….. 

 
Tack för din medverkan! 
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BILAGA 6.2  
Lärarenkät skog  och skogsbruk  

1.Lärare på: ………………………………………… Undervisar i:………………………………………… 

2.Kön:   ⃝Man   ⃝ Kvinna                  

3.Är du skogsägare? ⃝Ja ⃝Nej ⃝Nej, men jag skulle vilja äga skog 

4.Om JA, vem sköter din skog? ⃝Jag själv ⃝Entreprenör ⃝annan:……………………......... 

5.  Ringa in 1 - 5 bakom påståendet, där 5 stämmer helt och 1 inte alls .                        

- Jag är personligen väldigt intresserad av ämnet skog och skogsbruk        1---2---3---4---5 
 - Jag skulle vilja lära mig mer om skog och skogsbruk                                    1---2---3---4---5        
- Jag anser mig själv väldigt kunnig i ämnet skog och skogsbruk                   1---2---3---4---5 

- Mina elever har god kunskap i ämnet skog och skogsbruk                          1---2---3---4---5 
- I min roll som lärare kan jag påverka eleverna i deras val till gymnasiet   1---2---3---4---5     

 
 6.Vilka intressen har du för skog och skogsbruk?...............……………………………………………… 

7. I min undervisning gällande skog utgår jag från kurslitteraturen till  

 ⃝100 % ⃝75 % ⃝50 % ⃝25% ⃝0 % 

8.Vad tycker du saknas i kurslitteraturen?............................................................................. 

_______________________________________________________________________ 

Kunskapstest (välj minst ett alternativ på varje fråga, ibland är flera svar rätt) 
 

1. Vilka nedbrytare finns det i barrskog med lågt PH-värde? 
⃝Svampar ⃝Skalbaggar ⃝Bakterier ⃝Fåglar 
 
2. Av vilket trädslag tillverkas tändstickor? 
⃝ask    ⃝tall    ⃝asp  ⃝bok 
 
3. Vilket träd är detta? Se bild 1  
⃝Sälg ⃝Tall ⃝Rönn ⃝Gran       
 
4. Vad kallas det när träd och svamprötter lever i symbios med varandra?  
⃝Sammanrota  ⃝Mykorrhiza  ⃝Entomologi ⃝Knoppning 
 

5. Vad går att framställa av trä? 
⃝Möbler ⃝Bränsle ⃝Textil ⃝Vanillin   
 

6. Vilka maskiner ingår vanligtvis i en avverkningsgrupp? 
⃝Jordbrukstraktor ⃝Skördare ⃝Skotare ⃝Grävmaskin  
 

7. Vilket vilt orsakar varje år stora ekonomiska förluster för skogsbruket? 
⃝rådjur  ⃝vildsvin  ⃝älg  ⃝varg 

 
8. Vilket ris täcker ca 17 % av Sveriges yta? 
⃝Granris ⃝Blåbärsris ⃝Lingonris ⃝Fullkorns ris 

 
9. Vad kan man räkna för att få veta åldern på ett träd? 
⃝Grenvarv ⃝Kottar  ⃝Årsringar ⃝Årsskott 
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10. Västerbotten var en gång i tiden storproducent av tjära. Tjära utvinns genom att 
bränna tall. Vilken del av trädet användes främst på grund av den höga andelen 
hartsämne? 

⃝ Toppen och kottarna ⃝Grenarna ⃝Stammen ⃝Stubben 
 

11. Vilken myndighet vänder du dig till för att få rådgivning i skogsfrågor? 
⃝Länsstyrelsen ⃝Skogsstyrelsen ⃝Naturvårdsverket ⃝Skogssällskapet 
 

12. Vad kallas den vanligaste brukningsmetoden som används i skogsbruket?  
⃝Trakthyggesbruk ⃝Hyggesfritt skogsbruk ⃝Blädning ⃝Luckhuggning 
 
13. På vilket träd kan du hitta dessa bär? Se bild 2.  
⃝gråal ⃝hägg ⃝oxel ⃝rönn 

 
14. Vad innebär röjning? 
⃝Fler träd planteras ⃝Oönskade trädslag tas bort ⃝Skogen glesas ur ⃝Ogräs tas 
bort 
 
15. För vilka arbetsredskap krävs idag körkort (dock ej på egen mark)? 
⃝Fogsvans ⃝Relaskop ⃝Motorsåg ⃝Yxa ⃝Röjsåg  ⃝Höjdmätare 

 
16. Vilka lämningar kan du hitta i skogen efter äldre tiders skogsbruk?  
⃝Skogshuggarkojor ⃝Övergivna bilar ⃝Tjärdalar ⃝Små stenhögar 

 
17. Hur många procent av landarealen i Sverige består av produktiv skogsmark? 
⃝10 % ⃝ 25 % ⃝ 33 % ⃝57 %  ⃝72 %  

 
18. Vad kallas den process där vatten, koldioxid och solljus bildar glykos och syre?  

⃝Kolsyreassimilation ⃝Naturligt urval ⃝Fotosyntesen ⃝Skogensnäringskretslopp 
 
19. Enligt allemansrätten har du rätt att röra dig i skogen, men vad får du INTE göra 

enligt allemansrätten? 
⃝Plocka svamp ⃝Bryta grenar ⃝Gena över ett planterat hygge ⃝Röra  fågelbon 

 
20. Hur stor del av den Svenska skogen ägs av privatpersoner? 
⃝5 %  ⃝25 % ⃝50 %  ⃝75 % 

  
21. hur stort är Sveriges totala virkesförråd i m3sk(skogskubikmeter)?  
 ⃝3000 miljoner m³sk ⃝100 miljoner m³sk ⃝2000 miljoner m³sk ⃝5000 miljoner 
m3sk 
  
22. Vad är biologisk mångfald? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
23.  Skriv fem vanliga växter som finns i fältskiktet:.….….….….….….….….….….….….….….….….. 

 
24. Vilka är de fyra vanligaste trädslagen i Sverige?: ……………………………………………………….. 
 
 
 

                               Tack för din medverkan!  
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BILAGA 6.3  

 

Förhållningsregler kring besvarande av enkät 

och kunskapstest 

 Elever och lärare har 15 minuter på sig att besvara enkät 

och kunskapstest. 

 Inga mobiltelefoner eller annan teknik får användas. 

 Valfri penna år användas(blyerts, bläck m.m.). 

 Inget samarbete eller samtal när enkäten besvaras 

 Elever och lärare får fråga om de inte förstår frågan, dock 

utan att frågan besvaras. 

 

Viktiga saker att känna till: 

 Elever och lärare som deltar är anonyma. 

 Skolan kommer benämnas i rapporten som Skola A, Skola 

B o.sv.  

 Endast deltagande skolor får veta vilken ”kod” deras egen 

skola har. 

 Resultatet kommer att återkopplas då arbetet är färdigt.  

 

Ring eller kontakta mig om det finns frågor eller om någon fråga  
behöver förklaras! 

 
Lycka till! 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

BILAGA 6.4 
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Samband lärare kunskap, kunnande, intresse       
 

 Skola A Skola B Skola C Skola D Skola E Skola F Skola G Total medel 

Resultat kunskapstest (poäng) 33 35 39 34 32 29 30 33,14 

Intresse för skog och skogsbruk* 
(påstående 1-5) 3 5 5 2 2 2 3 

 
3,14 

Egenskattad kunskapsnivå* 
(påstående 1-5) 2 5 3 2 1 2 1 

 
2,285 

        
 

 *1= lågt 5=högt      
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BILAGA 6.5 
 

Huvudsakliga anledningen till val av gymnasieprogram?            

 Skola A   Skola B Skola C Skola D Skola E   Skola F   Skola G 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Stort eget intresse 52% 63% 43% 43% 75% 67% 36% 45% 55% 65% 67% 63% 44% 53% 
Grund 

högskolestudier 33% 6% 14% 0% 0% 0% 44% 35% 11% 10% 0% 12% 31% 11% 
Möjlighet till jobb 15% 31% 29% 57% 25% 33% 13% 20% 27% 20% 33% 25% 22% 19% 

annat: 0% 0% 14% 0% 0% 0% 7% 0% 7% 5% 0% 0% 3% 17% 

               
Vem påverkade ditt val av gymnasieprogram?      6% 1%     

 Skola A   Skola B Skola C Skola D Skola E   Skola F   Skola G 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Ingen 47% 73% 25% 100% 50% 100% 63% 85% 57% 57% 100% 100% 68% 83% 

Föräldrar 16% 5% 0% 0% 25% 0% 16% 4% 19% 23% 0% 0% 16% 3% 
Lärare 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 8% 3% 0% 0% 0% 0% 

Studievägledare 16% 11% 25% 0% 0% 0% 8% 3% 10% 0% 0% 0% 3% 0% 

Kompisar 9% 11% 25% 0% 25% 0% 13% 4% 5% 14% 0% 0% 7% 7% 

Annan: 9% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 0% 0% 6% 7% 

               
Den kunskap jag har om skog och skogsbruk har jag 
fått?           

 Skola A   Skola B Skola C Skola D Skola E   Skola F   Skola G 

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 
Hemmet 57% 79% 37% 68% 60% 50% 21% 34% 51% 67% 33% 33% 50% 53% 

På skolan 36% 14% 37% 16% 40% 25% 66% 50% 37% 24% 67% 67% 42% 22% 

Böcker/tidningar 0% 7% 13% 16% 0% 25% 8% 8% 7% 8% 0% 0% 5% 17% 
Annat: 7% 0% 13% 0% 0% 0% 5% 8% 5% 1% 0% 0% 3% 8% 

               
Kan tjejer arbeta i skogen? JA              

 Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 97% 100% 100% 100% 97% 
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BILAGA 6.6 

 

Påstående 1 jag kan tänka mig att arbeta i skogen i framtiden.

Flickor Stämmer inte Stämmer liteStämmer delvisStämmer stämmer helt

Skola A 62,5 12,5 12,5 12,5 0

Skola B 33 33 34 0 0

Skola C 100 0 0 0 0

Skola D 63,5 18,3 18,3 0 0

Skola E 48,6 17,1 14,3 14,3 5,7

Skola F 66 0 0 0 34

Skola G 46,6 30 10 13,4 0

Pojkar 1 2 3 4

Skola A 21,4 28,6 42,9 7,1 0

Skola B 0 25 50 25 0

Skola C 66 0 34 0 0

Skola D 37 52 3,7 7,3 0

Skola E 21,5 25 17,8 35,7 0

Skola F 50 0 33,3 16,7 0

Skola G 27,6 27,6 20,7 10,3 13,8

Påstående 3. Jag är personligen väldigt intresserad av skog och skogsbruk

Stämmer inteStämmer liteStämmer delvisStämmer Stämmer helt

Skola A 58,3 29,2 4,2 4,2 4,2

Skola B 33 0 33 34 0

Skola C 50 50 0 0 0

Skola D 60,6 21,2 9,1 6 3,1

Skola E 48,6 31,2 5,7 11,5 3

Skola F 33 33 0 0 34

Skola G 60 13,3 16,7 10 0

Pojkar

Skola A 28,7 50 7,1 7,1 7,1

Skola 25 50 0 25 0

Skola C 66 34 0 0 0

Skola D 48,1 33,4 11,1 3,7 3,7

Skola E 21,4 42,8 14,3 17,8 3,7

Skola F 33,3 16,7 50 0 0

Skola G 37,9 24,9 20,7 6,2 10,3Påstående 4. Jag anser att jag kan väldigt mycket om skog och skogsbruk

Stämmer intestämmer litestämmer delvisstämmer Stämmer helt

Skola A 50 42,9 0 7,1 0

Skola B 0 67 33 0 0

Skola C 75 0 25 0 0

Skola D 36,4 42,4 21,2 0 0

Skola E 48,6 28,5 14,3 8,6 0

Skola F 0 66 33 0 0

Skola G 53,3 36,6 4,6 0 5,5

Pojkar

Skola A 66,6 25 4,2 4,2 0

Skola B 0 0 50 50 0

Skola C 66 0 34 0 0

Skola D 40,7 29,6 22,3 7,4 0

Skola E 28,6 35,7 25 10,7 0

Skola F 50 33,3 0 16,7 0

Skola G 31 41,4 10,3 13,8 3,5
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