
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Naturvård och artmångfald 180hp

Kunskapsnivån, förståelsen och intresset för
naturvård hos elever i nionde klass i Halmstad
kommun: En intervjustudie

Evelina Ohlsson

Examensarbete i biologi 15hp

Hälleviksstrand 2014-08-18



	   1	  

Kunskapsnivån, förståelsen och intresset för naturvård och biologisk 
mångfald hos elever i nionde klass i Halmstad kommun: En intervjustudie 
 
Evelina Ohlsson 
Examensarbete i biologi 15 hp 
Handledare Marie Magnheden 
 
Nyckelord: Naturvård, biologisk mångfald, kunskap, intresse, förståelse 
 
Sammanfattning  
I denna studie undersöks hur mycket kunskap och kännedom elever i nionde klass har om 
naturvård och biologisk mångfald. Även hur stort intresse eleverna har om naturvård studeras. 
Undersökningen utförs med hjälp av grundad teori. Data samlades in i form av intervjuer, 
totalt intervjuades 27 elever från fem olika skolor i Halmstad kommun. Elevernas uttalanden 
graderades på en skala mellan 1-10. Med hjälp av intervjuer och graderingar kan sedan 
slutsatser dras. Huvudkategorin som identifierades indikerar att eleverna i studien har förmåga 
att se problem och utmaningar ur ett samhällsperspektiv, vilket är viktigt ur 
naturvårdssynpunkt då denna disciplin förutom biologiska även inkluderar sociala, 
ekonomiska och politiska aspekter. Användandet av svenska exempel på naturvård är något 
som de medverkande eleverna är positivt inställda till och denna kategori har den högsta 
generella graderingen. Eleverna är intresserade och ser också själva att ytterligare utbildning 
inom naturvård är viktigt och något som bör finnas med i NO-undervisningen i större 
utsträckning. Eleverna hade svårt att definiera begrepp som biologisk mångfald och 
förståelsen för begreppet var inte särskilt utbredd, detta pekar på att metoder bör tas fram som 
ökar förståelsen för biologisk mångfald och därigenom även naturvård. Studien ger en 
indikation om att ökad utbildning av allmänheten är behövd och att öka omfattningen av 
naturvård teoretiskt men även praktiskt i skolundervisningen skulle vara ett bra 
tillvägagångssätt för att uppnå detta. 
 
Abstract 
The purpose of this study is to investigate how much knowledge ninth grade Swedish students 
posses on the subjects of conservation biology and biodiversity. Additionally, the students’ 
general interest for these subjects is examined. This is achieved using the method grounded 
theory. Data is collected in the form of interviews. Overall, 27 students from five different 
schools located within Halmstad municipality participated. The participating students 
statements is graded from 1-10. From interviews and grading, conclusions can be drawn.  The 
main category indicates that the students in this study has the ability to see problems and 
challenges from a perspective that reflects a balance between human / nature coexistence. 
Societal awareness is an important part of conservation biology as this discipline integrates 
aspects of society, economy and political policy as well as biological aspects. Additionally, 
they described Swedish conservation biology examples as interesting and believed that 
Swedish examples should have a greater use in science lessons. The students found 
conservation biology fascinating and saw the need for increased education in this subject. 
When the students tried to define words such as “conservation biology” and “biodiversity”, 
they encountered some difficulties. The students did not understand these terms. These results 
suggest that methods for raising the understanding and knowledge of conservation biology 
and biodiversity are needed. Also, the students found it important to include more 
conservation biology in science lessons during secondary school. Thus, this study suggests 
that increased education of the public is needed and the expansion of conservation biology in 
schools is a viable approach to achieve this.
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Introduktion 
Naturvård innefattar flera områden inom ämnet biologi. I ämnet naturvårdsbiologi integreras 
ekologi, fysiologi, molekylär biologi, genetik samt evolutionär biologi i syfte att bevara den 
biologiska mångfalden (Reece et al. 2011), detta genom att försöka skydda en art eller ett 
habitat. Vid bevarandet av biologisk mångfald måste dock även de sociala, ekonomiska och 
humanitära aspekterna finnas med i åtanke. Biodiversitet är en av byggstenarna i naturvården 
(Lindenmeyer & Hunter, 2010), och det är ofta det som fokus ligger på vid bevaring. Hur och 
varför biodiversiteten ska bevaras är den grundläggande tanken bakom naturvårdsarbete. 
 
I Sverige har ämnet naturvård varit aktuellt under hela 1900-talet. De första nationalparkerna 
inrättades i Sverige redan 1909, då skyddades framförallt fjällområden och kulturlandskap 
(Emanuelsson 2009). Dock förstod man inte vikten av bete och slåtter, som gav upphov till de 
blomsterrika marker man ville bevara, utan man lät parkerna ’sköta sig själva’. I frånvaron av 
betet och slåttern växte parkerna igen. För att förvalta och bevara parker så som de varit krävs 
en aktiv naturvård med åtgärder och skötselplaner som vid detta tillfälle ännu inte var påtänkt 
(Emanuelsson 2009). Samma år startades även Naturskyddsföreningen. Mellan 1920-60 
etablerades ytterligare nationalparker, dock var dessa mest till för rekreation (Emanuelsson 
2009). En ny naturvårdslagstiftning inrättades 1967, denna angav att naturvården inte bara är 
statens ansvar utan också de enskilda kommunernas (SFS, 1967:377). Detta ledde till 
skyddsformen naturreservat och Naturvårdsverkets bildande. Under 1960- och 70-talet blev 
problemen med miljöhot större och fick mer uppmärksamhet, då låg fokus på gifter i mat och 
förorenade badvatten. Först under 1990-talet började den minskade biodiversiteten 
uppmärksammas och 1992 i Rio de Janeiro hade FN ett toppmöte där en konvention om 
biologisk mångfald upprättades. Sverige undertecknade denna konvention vilket medför 
”åtagande om bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald” (Naturvårdsverket 
2010). Denna konvention ledde till att ett 16:e miljömål inrättades; ett rikt växt- och djurliv, 
som till skillnad från övriga miljömål är direkt framtaget för bevarandet av biologisk 
mångfald (Naturvårdsverket 2003)  
 
Naturlig selektion och utdöende arter är naturligt och själva drivkraften bakom evolutionen. 
För tillfället sker dock utdöendet av arter i en alarmerande hög takt och sannolikt beror det på 
mänsklig aktivitet (Trombulak et al. 2004). Av de 70 000 arter som idag är utvärderade av 
IUCN hotas 40 % av utrotning, denna minskning av arter sker i en takt som saknar historisk 
motsvarighet (Groom et al. 2006). Argumenten för att bevara arter innefattar frågor som att 
biodiversiteten minskar på grund av människan och att människor faktiskt har nytta av andra 
arter genom s.k. ekosystemtjänster, vilket innebär alla processer genom vilka naturliga 
ekosystem bidrar till mänskligt liv (Trombulak et al. 2004). Exempel på detta är pollinering, 
omvandlande av koldioxid till syre, nedbrytande av avfall, medicin, föda etc. Förlust av arter 
påverkar alltså människor både direkt och indirekt, det är därför viktigt att alla får utbildning 
och kunskap om detta för att problemen med minskad biodiversitet ska kunna lösas. För att 
kunna bevara arter behövs en förståelse för vad som är orsaken till den minskande 
biodiversiteten (Townsend et al. 2008). Bland de många hoten mot biologisk mångfald är 
fragmentering och förstörelse av habitat de allra viktigaste. Detta inträffar ofta på grund av 
mänskliga aktiviteter så som jordbruk, skogsbruk, föroreningar eller utveckling av städer. 
(Millenium Ecosystem Assessment 2005). Andra exempel på hot som kan leda till utrotning 
är introducerade arter och överexploatering av naturresurserna (Groom et al. 2006).  
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För att kunna utröna vilken eller vilka arter och habitat som är särskilt viktiga för bevarandet 
av biologisk mångfald är det nödvändigt med kunskap om artens ekologi och habitatets 
struktur (Reece et al. 2011). IUCN:s rödlista där man listar hur hotad en art är, från Utrotad 
(EX) till Livskraftig (LC) är ett viktigt verktyg för naturvården (IUCN 2014). Traditionellt 
sett har naturvården inriktats på en enskild art i taget, men idag ligger fokus mer på att försöka 
bevara biologisk mångfald i ekosystem och landskap. Detta gör att man även måste ta hänsyn 
till och med fördel engagera den lokala befolkningen i det aktuella området i arbetet 
(Lindenmeyer & Likens 2012).  
 
Om naturvård, bevarandebiologi och miljöarbete ska fungera effektivt behövs ett 
ansvarstagande från alla människor (Groom et al. 2006). Eftersom naturvård är ett ämne som 
är viktigt att allmänheten engagerar sig i och vet något om för att det ska fungera (Trombulak 
et al. 2004) är det av intresse att undersöka hur mycket kännedom som finns hos yngre 
generationer. Världsbefolkningens storlek och konsumtion är dessutom något som bidrar till 
problemen omkring naturvårdsarbete (Hunter & Lindenmeyer 2010) genom t.ex. 
bostadsbyggande inom skyddade områden eller tjuvskytte (Millenium Ecosystem Assessment 
2005). Det är därför betydelsefullt att inte bara framtida naturvårdsbiologer lär sig om detta 
ämne utan också studenter med andra intressen och även gemene man. Genom att öka 
medvetenhet om naturvård hos yngre generationer kan problem förbyggas som annars kan 
uppstå när allmänheten är ovetande. För att kunna bevara biologisk mångfald på lång sikt 
krävs att naturvårdsarbetet involverar människor på alla nivåer (Trombulak et al. 2004). 
Eftersom biologisk mångfald i nuläget minskar i snabb takt är utbildning och medvetenhet 
hos allmänheten centralt för att kunna behålla en hög biodiversitet (Fiebelkorn & Menzel 
2012, Naturvårdsverket, 2003). Ur denna synpunkt bör även grundskolelevers kunskap anses 
som viktigt för bevarandet av biologisk mångfald. 
 
Att undersöka hur kunskap om naturvetenskap är utbredd bland elever från nionde klass är ett 
aktuellt och relevant ämne. PISA är en internationell studie där man undersöker hur 15-
åringar ifrån olika länder presterar i matematik, läsförståelse och naturvetenskap 
(Organization for Economic Co-operation and Development 2012). I de senaste PISA-
undersökningarna (2009, 2012) har svenska elevers resultat i naturvetenskap försämrats 
kraftigt. Tidigare låg Sverige över genomsnittet men i studien från 2012 har resultaten sjunkit 
till under genomsnittet (Skolverket 2013). Därför är det viktigt att få en bild av hur kunskapen 
och intresset är utspritt, för att kunna göra undersökningar om hur den naturvetenskapliga 
utbildningen i Sverige kan utvecklas. Det är värdefullt att eleverna har tillräckligt med 
grundläggande kunskap om naturvetenskap och naturvård så att de kan bilda tankar och 
åsikter utifrån detta. 
 
I kursplanen för biologi för elever i årskurs 9 finns ingen direkt hänvisning till kunskap om 
naturvård för ett betyg i biologi, men enligt kursplanen ska en del av undervisningen handla 
om ”biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den” samt ”människans 
påverkan på naturen lokalt och globalt”(Skolverket, 2011), och i och med detta finns 
naturvård indirekt med. Studier som undersöker förståelsen av biologisk mångfald hos 
allmänheten har det gemensamma resultatet att generellt sett har gemene man liten förståelse 
för begreppet eller varför biologisk mångfald bör bevaras (Christie et al. 2005, Novacek 2008, 
Spash & Hanley 1995, Fischer & Young 2006).  Studier som undersöker sambanden mellan 
inlärning och intresse visar att om intresset inte finns minskar möjligheten för inlärning (Blom 
& Fägerstam 2013, Uitto et al. 2010). Därför är det viktigt att väcka intresset hos eleverna för 
att inlärning ska ske. Ett sätt att få elever intresserade av biologi är att blanda in vardagliga 
och lokala ämnen som eleven kan koppla till egna erfarenheter och sin egen vardag (Desalle 
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& Wyner 2010). För att kunna bevara den biologiska mångfalden behövs alltså en viss 
kunskap som kommer genom ett intresse samt förståelse för begreppet.  
 
I denna studie utreds hur utbredd kunskaperna om naturvård är hos elever i årskurs nio. 
Studien undersöker även intressenivån för naturvård och bevarandebiologi. Undersökningens 
fokus ligger på just intresset och kunskapen, och inte på vad som lärs ut i skolorna, men 
frågan om den nuvarande utbildningen är tillräcklig för att ge eleverna en bild av vad 
naturvård innebär kommer att diskuteras. Den här undersökningen syftar alltså till att 
undersöka vilken kunskap och kännedom som finns och huruvida ökad medvetenhet och 
vetskap behövs hos elever i årskurs nio.  
 
Om man vet hur intresset och kunskapen är utbredd kan sedan undersökningar göras om 
huruvida ett nytt fokus behövs för öka medvetenheten om miljö, natur och naturvård hos 
yngre generationen. Resultaten från denna studie kan alltså ge kunskap som sedan kan 
användas i framtida studier. Om studien dessutom kan visa att kunskapen, intresset och 
kännedomen om naturvård är bristande indikerar detta ett behov av information, både till 
elever och till allmänheten. 
 
 
Material och metoder  
Studien utfördes med grundad teori (grounded theory) som forskningsansats (Glaser & 
Strauss 1967), vilken är en metod för kvalitativa studier som har använts inom många olika 
områden. Alla kvalitativa studier är dock unika och det analytiska arbetssättet i varje studie 
blir därför också unikt (Fejes et al. 2009). Grundad teori är en metod som innehåller 
systematiska men ändå fria riktlinjer för komma fram till slutsatser genom insamling och 
analys av data. Slutsatserna som kan dras är grundade i datan (Charmaz 2006). Med denna 
metod försöker man med ett objektivt synsätt samla in data och analyser utförs samtidigt som 
datainsamlingen (Fejes et al. 2009). Analys och datainsamling pågår till dess att en mättnad 
uppnås d.v.s. ingen ny kunskap eller information tillkommer vid ytterligare datainsamling 
(Hartman 2004). 
 
I denna studie samlades data in med hjälp av intervjuer. Intervjuerna var så kallade 
ostrukturerade eller ej standardiserade, vilket innebär att den som intervjuas (informanten) 
delvis själv bestämmer vad som skall diskuteras men intervjuaren tar upp ämnen som är 
väsentliga för undersökningens syfte (Hartman 2004). Informanterna bestod av 27 elever ur 
nionde klass från fem olika skolor, av dessa var 13 pojkar och 14 flickor. Eleverna var 15 
eller 16 år gamla då intervjuerna utfördes. Urvalet av elever gjordes av den lärare som 
kontaktats på de olika skolorna. Det enda kravet var att medverkan i studien skulle vara 
frivillig. En risk med detta är att endast elever som är intresserade av biologi eller liknande 
väljs ut. Detta är en faktor som kan påverka resultatet. Eftersom det visade sig att vissa lärare 
tog hänsyn till denna faktor och valde elever som inte visat något stort intresse eller inte 
informerade eleverna om vad som skulle diskuteras under intervjun, har denna felkälla 
undvikits. Skolorna i Halmstad kommun valdes ut delvis på grund av geografisk placering 
inom kommunen och delvis slumpmässigt beroende på vilka skolor som var villiga att bidra 
med elever. Av de utvalda skolorna var en belägen i centrala Halmstad. Två av skolorna låg i 
Halmstads utkanter, båda ca 4 km från Halmstad centrum. De sista två var belägna i mindre 
samhällen på landsbygden, ca 20 km respektive 10 km från Halmstad centrum. Totalt 13 
intervjuer utfördes och intervjuerna tog 10-25 minuter, med genomsnittstiden 16 minuter. 
Eleverna intervjuades i grupp med två eller tre elever i varje. 
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För att kunna utföra intervjuerna på ett fritt men ändå strukturerat sätt upprättades ett 
protokoll som tog upp de viktigaste hållpunkterna att diskutera för att få fram information 
som kunde indikera hur utbredda kunskaperna samt hur intresserade eleverna var (bilaga 1). 
Intervjun inleddes med grundläggande frågor om vad naturvård och biologisk mångfald 
innebär för att få en överblick om elevernas kunskapsnivå. Intervjun fortsatte med att 
undersöka elevernas åsikter och intresse kring och huruvida de kunde se något syfte med 
naturvård och bevarandebiologi. För att få en bakgrund om elevernas närhet till natur samt 
undersöka faktorer som kan påverka elevernas åsikter kring natur och miljö fortlöpte intervjun 
med frågor om deras boende och föräldrarnas intresse. Avslutningsvis undersöktes elevernas 
framtida intresse och tankar samt om de ansåg att svenska exempel på naturvård skulle göra 
ämnet mer intressant. En personlig profil antecknades som noterade elevernas ålder, 
gymnasieval och favoritämne. 
  
Intervjuerna spelades in med diktafon för att det skulle vara möjligt att i efterhand gå tillbaka 
och undersöka vad som hade sagts. Efter varje intervju transkriberades det inspelade material 
och analyserades i enhet med grundad teori metoden. Materialet kodades för att nyckelord och 
kärnvariabler skulle kunna hittas. Efter det gjordes en översikt över varje elevs åsikter och 
tankar med hjälp av en s.k. tankekarta (Figur 1) vilket är en teknik för att göra överskådliga 
anteckningar (Buzan & Buzan 2003). I denna teknik används bubblor som ansluts till 
varandra, alla bubblor utgår från ett grundkoncept (i den här studien de intervjuade eleverna). 
Bubblorna som utgick från grundkonceptet var i detta fall de olika kategorier som kunde 
upptäckas i elevernas uttalanden, i varje bubbla angavs också exempel från intervjuerna. 
Dessa sattes sedan in i en kategori och graderades från 1-10, beroende på kunskap, åsikter 
eller tankar. Exempelvis gavs yttranden inom kategorin förståelse ur samhällsperspektiv en 
högre grad på skalan om eleven tog hänsyn till andra arter och människor i sina uttalanden 
och tänkte mer långsiktigt. ’Vi har en skyldighet att ta hand om djur och så… vi kan ju inte 
bara inte bry oss om alla andra djur och bara tänka på oss själva.’ är exempel på en 
kommentar som gavs en högre gradering (över 5) medan påståenden som ’jag tycker bara 
naturen är fin och sånt’ gav en lägre gradering (under 5). Om eleverna kunde ge exempel 
graderades de högre, t.ex. i kategorin identifikation av problem eller utmaningar. Där gavs 
uttalanden som ’det är ju många länder som typ (…) Kina med hajar och sånt. Då tar de ju 
deras fenor och det kanske är svårt att stoppa för att det är en grej de gör, men vi tycker det 
är hemskt’ en hög gradering.  
 
Med hjälp av dessa tankekartor och graderingar identifierades på ett systematiskt och 
analytiskt sätt kategorier som beskriver elevernas kunskapsbredd, åsikter och intresse för 
naturvård. Alla uttalanden från eleverna sattes in i en kategori, om ett uttalande inte passade 
in i någon kategori fick en ny kategori skapas. Initialt upptäcktes åtta kategorier men genom 
ytterligare analyser komprimerades de till sju:  
 

- Förståelse ur samhällsperspektiv  
- Uppfattning av konsekvenser 
- Identifikation av problem eller utmaningar 
- Naturvård och biologisk mångfald 
- Intresse för naturvård 
- Föräldrars intresse 
- Använda svenska exempel 

 
Kategorierna som identifierades ger en generell bild av vad eleverna tycker är viktigt, kan och 
är intresserade av. En kategori utsågs till huvudkategori eller kärnkategori eftersom den 
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ansågs vara mest central och övriga kategorier kunde läggas under denna (Hartman 2001). I 
detta fall sågs kategorin förståelse ur samhällsperspektiv till huvudkategori. Under den 
praktiska insamlingsdelen av studien skrevs även s.k. memos, vilka kan liknas vid 
minnesanteckningar. Dessa är till för att samla idéer och tankar som uppkommer samt hjälpa 
till under analysprocessen (Charmaz 2006). 
 
Alla elever som deltog i studien är anonyma och alternativa namn användes vid transkribering 
och i den tabell över eleverna som redovisas i bilaga 2, tabell 1. Även vilka skolor som bidrog 
med sina elever är konfidentiellt. Allt transkriberat material samt alla ljudfiler med intervjuer 
förstördes då studien var klar. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figur 1. Översikt över tankekartornas struktur, där varje bubbla är en kategori. Inom varje 
bubbla angavs även uttalanden hämtade från elevens intervju. 
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Resultat 
I enlighet med metoden utfördes intervjuerna till dess att en mättnad uppnåddes. Efter att de 
sista av de 27 eleverna intervjuats framträdde ingen ny information som inte uppkommit 
under tidigare intervjuer. Nedan följer en närmare förklaring av de sju kategorierna med 
exempel på uttalanden som passade in samt den generella graderingen för kategorin. Efter 
varje citat ges en hänvisning till intervjun som citatet är hämtat ifrån (X), siffran representerar 
vilken intervju i ordningen de utfördes som åsyftas. I tabell 1 redovisas vilken grad i varje 
kategori som tillskrevs flest elever. Graderingarna som gjordes av elevernas uttalanden visar 
att den högsta generella graderingen kan tillskrivas kategorierna intresse för naturvård och 
använda svenska exempel (tabell 1). Den lägsta graderingen tilldelades kategorin uppfattning 
av konsekvenser.  
 

Tabell 1. Översikt över de 7 kategorier som identifierades samt 
vilken grad i varje kategori som tillskrevs den största andelen elever. 
De kategorier som summerades till lika stor andel elever i två olika 
grader skiljs åt i tabellen med ett & - tecken. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Denna kategori identifierades som huvudkategori och presenteras därför först 
 
 
Förståelse ur samhällsperspektiv 
I denna kategori sorterades elever vars svar indikerade på ett brett synsätt och en tankegång 
som innefattade andra arter och människor samt en framtidssyn. Att andra skall leva med 
samma förutsättningar som dagens befolkning och att bevara inför framtiden är något som 
generellt togs upp av eleverna. Eleverna graderades i den här kategorin generellt runt 7 (tabell 
1). Exempel på citat: 
 

’Ja, att alla ska klara sig (…) Att jorden ska klara sig så länge som möjligt (3)’ 
 
’Man vill ju liksom inte lämna över en planet till nästa generation som de 
antagligen inte kommer kunna fixa (5)’ 

 
Att människan har ett ansvar gentemot arter och att minska egoismen samt utöka respekten 
för övriga arter hos befolkningen är också något som i stor utsträckning diskuterades under 
intervjuerna. Exempel på citat: 
 

’Jo, alltså jag tycker att man ska visa respekt egentligen till att djur och sånt 
också finns här (…) inte bara vi människor som ska ta över allting och 
bestämma allting och förstöra för dem… men man måste ju hjälpa till lite också 
(1)’ 

 

Kategori Generell gradering 
Förståelse ur samhällsperspektiv* 7 
Använda svenska exempel 8 
Intresse för naturvård 7 & 8 
Föräldrars intresse 7 
Identifikation av problem eller utmaningar 6 & 7 
Naturvård och biologisk mångfald 4 & 7 
Uppfattning av konsekvenser 4 
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En annan del av denna kategori som indikerar att elevernas tankesätt innefattar mer än den 
egna personen är påståenden som tog upp att arter har någon slags nytta eller mening för det 
mänskliga välbefinnandet. Exempel på citat: 

 
’Jo, det finns ju… olika växter och djur man använder, på olika sätt (…) Det 
finns ju medicin i växter och sånt (11)’ 
 
’Det känns ju som att det är viktigt att bevara alla djuren för de… de livnär ju 
sig på varandra också (7)’ 
 
’Och det här med… vad heter det… pollinering! Gör ju mellan blommor, 
insekter (10)’ 
 

Att människor måste hjälpas åt och arbeta tillsammans för att det ska bli någon skillnad när 
man bevarar arter eller försöker förhindra klimatförändringar är ytterligare en punkt som 
eleverna generellt behandlade under intervjuerna. Exempel på citat: 
 

’För liksom om det bara är några få som tänker på det så hjälper det inte så 
jättestor skillnad med tanke på att vi är så jäkla många på jorden (8)’ 

 
 
Använda svenska exempel 
Elever som fann att svenska exempel på naturvård och bevarandet av arter är fördelaktig gavs 
i den här kategorin en högre gradering. De som var mer positivt inställda till exotiska exempel 
graderades lägre. Den översiktliga bild som framträdde var att eleverna ansåg svenska 
exempel som mer konkreta. Med svenska exempel är det enligt eleverna lättare att upptäcka 
skillnader före och efter bevaring och människor påverkas direkt och bryr sig därför mer. 
Generellt graderades eleverna till 8 i denna kategori. Exempel på citat:  

 
’Har man inget exempel hemifrån så är det nog nästan så att man inte tänker på 
det (5)’ 
 
’Jag tror det skulle bli rätt mer aktivt för många. Men jag tror inte det skulle 
varit en enorm skillnad men självklart skulle det vara en såhär ögonöppnare 
(…)om det är liksom aktuellt i vårt land kanske det… det berör ju mer folk om 
det kanske angår oss (12)’ 

 
 
Intresset för naturvård 
De elever som kategoriserades som intresserade av naturvård beskrev generellt naturvård som 
ett relevant och viktigt ämne samt nämnde att de tyckte det verkade intressant. Enligt eleverna 
är det viktigt att det görs och viktigt att allmänheten vet något om detta ämne. I denna 
kategori blev den generella graderingen 7 eller 8 (tabell 1). Exempel på citat: 
 

’Nej, men alltså det är ju spännande om… eller typ veta konsekvenserna och 
sånt eller. Eller det är ju inte spännande men (…) viktigt att veta (6)’ 

 
’Men det känns som att det är viktigt i dagens samhälle. Det är väldigt många 
sådana frågor, man pratar mycket om det (1)’ 
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Även de elever som ansåg att det är nödvändigt att lära sig mer om naturvård och utöka 
omfattningen av ämnet inom NO placerades i denna kategori. De åsikter om denna punkt som 
diskuterades under intervjuerna innehöll element som: det är betydelsefullt att veta vilka 
åtgärder man kan vidta eller att ämnet naturvård verkar intressant, viktigt, roligt eller aktuellt. 
Exempel på citat: 
 

 
’Det är intressant för det finns så mycket man kan påverka och förbättra. Det är 
häftigt (7)’ 
 
’Så att lära sig det redan i åttan typ om vad som, hur vi påverkas och vad som  
händer längre fram, det kan nog vara väldigt såhär hälsosamt (4)’ 
 
 

Intresse hos föräldrarna 
Föräldrarnas intresse kartlades ur elevernas synvinkel. De elever som såg sina föräldrar som 
intresserade eller kunde ge exempel på åtgärder som de tog i hemmet (t.ex. ekologisk mat, 
källsortering) gavs en högre gradering. Den bild som framträdde var att i allmänhet anser 
föräldrarna att det är viktigt med miljö och naturvård och är lite intresserade. Det är dock, 
enligt eleverna, svårt att hinna med i vardagen. Eleverna fick i stor utsträckning en gradering 
på 7 (tabell 1). Exempel på citat: 
 

 
’Nja, det blir det här med vardag och samhället igen (…) man får liksom inte 
tid, den tid man egentligen skulle behövt för att gå ut och kolla på fåglar (…) 
Jag tror de tycker att det är ganska viktigt ändå, för de tänker nog ganska 
mycket på det, såhär hemma i alla fall, det man kan göra (4)’ 

 
 
Identifikation av problem eller utmaningar 
De elever vars uttalanden kunde kopplas till problem eller utmaningar inom naturvård 
sorterades in i denna kategori. De problem som uppstår ansågs vara i förbindelse med 
människor. Åsikter och livsstilar som differentierar var ett av de problem som regelbundet 
dök upp. Även hur det mänskliga levnadssättet påverkar planeten och människans oförmåga 
att ändra sig och bryta vanor diskuterades. Samt även att de lagar som finns, inte följs. 
Tjuvjakt var ett ämne som togs upp under alla intervjuer och då främst i samband med 
möjligheten att tjäna pengar. I denna kategori graderades en stor del av eleverna till 6 eller 7 
(tabell 1). Exempel på citat: 
 

’Att vi är för trångsynta, alltså nu har vi ju typ vant oss vid att leva ett sånt liv 
som vi har så alltså typ (4)’ 
 
’Det är nog… det är ju det här med jägare, vi jag… det är mycket tjuvjakt, fast 
man inte får men de gör det ändå (9)’ 

 
 
Naturvård och biologisk mångfald 
Innebörden av ordet biologisk mångfald var det ingen elev som kunde definiera utan hjälp 
från intervjuaren. Ordet mångfald fick förklaras för mer än hälften av eleverna och efter det 
kunde de komma på förklaringar som ’Att det finns många olika djur.’ 
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När frågan ’vad är naturvård?’ ställdes var det generella svaret: ’Ta hand om naturen’ eller 
’vård av natur’. En skillnad gjordes på om eleverna tänkte mer ur ett naturvård- eller 
miljöperspektiv. De som tog upp mer naturvårdrelaterade ämnen så som skogsskövling, 
tjuvjakt, ekosystempåverkan, utrotningshotade arter, naturreservat eller dylikt kategoriserades 
som att ha en större förståelse för innebörden av naturvård, dessa elever graderades generellt 
till 7 (tabell 1). De elever som fokuserade mer på frågor som klimatförändringar, avgaser, 
sopsortering etc. grupperades som mer miljötänkande. Eleverna med miljöperspektiv 
graderades ofta till 4 (tabell 1). En majoritet av eleverna graderades till att ha ett 
naturvårdsperspektiv. 
 
 
Uppfattning av konsekvenser   
Elever vars uttalanden infattade konsekvenser, paralleller eller analyser placerades in i denna 
kategori. Något som allmänt togs upp av eleverna under intervjun var diverse konsekvenser 
av skövlandet av skog, ofta regnskog. Skogen skövlas och av träden gör man möbler eller 
liknade och detta leder i sin tur till att habitat förstörs, syremängden påverkas, arter hotas eller 
utrotas. En annan konsekvens som diskuterades var hur människans livsstil och utbredning 
påverkar miljön, naturen och vår omgivning generellt. Graderingen blev för dessa elever ofta 
4 (tabell 1). Exempel på citat: 
 

’Säkert fiskar i havet dör säkert av nedskräpning och allt möjligt, fåglar också 
(…) främst tror jag att det är vi människor som släpper ut mycket avgaser och 
skräpar ner och sånt som gör att det skadar dem (1)’ 

 
’Men det är ju också människans utveckling (…) det gäller det hela att vi kräver 
mer och mer av jorden och använder mer och mer av jordens resurser som då 
tar liksom… det tar en stor smäll på djur som bor där och använder alltså… så, 
sånt (12)’ 
 

Identifikation av negativa effekter på ekosystem vid överskott av en viss art eller 
försvinnandet av en annan samt människans påverkan på ekosystemen kategoriserades som 
ett konsekvenstänkesätt vilket eleverna i allmänhet hade. Exempel på citat: 

 
’Men vi förstör väl kanske balansen i ekosystemet så då låter vi det ena 
djurarten ta över och då dör ju den andra ut (7)’ 
 
’De (människor) följer inte det naturliga kretsloppet överhuvudtaget, det gör ju  
andra djur (8)’ 

 
 
Syntes 
Kategorierna intresse för naturvård och använda svenska exempel gavs de högsta generella 
graderingarna och kategorin uppfattning av konsekvenser den lägsta. När elevernas uttalanden 
antydde ett brett synsätt och infattade faktorer som andra arter och deras nytta eller en 
framtidssyn, sorterades de in i kategorin förståelse ur samhällsperspektiv. Elevernas svar 
indikerade att svenska exempel kunde uppfattas som mer konkreta och påverkar människor 
mer direkt, vilket gör att människor också bryr sig mer. Att allmänheten vet något om 
naturvård var enligt eleverna nödvändigt, samt även att det är viktigt att lära sig mer om 
denna disciplin och öka omfattningen av den i NO-undervisningen. Problemen som 
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identifierades var i stor uträckning kopplade till människor, tjuvjakt togs upp under alla 
intervjuer som utfördes. Av de 27 elever som deltog kunde ingen definiera biologisk 
mångfald utan hjälp från intervjuaren. Eleverna hade svårt att förstå begreppet naturvård. 
Graderingarna som gavs visade dock att i det stora hela hade en större del av eleverna ett 
naturvårdsperspektiv. 
 
 
Diskussion 
Huvudkategorin som identifierades i denna studie behandlar kapaciteten att uppfatta frågor 
och problem ur en bred synvinkel. Att eleverna hade förmåga att tänka ur ett 
samhällsperspektiv och tänka större än sig själva är positivt eftersom de då tar andra 
människor, arter och livsstilar i åtanke. Detta är viktigt ur en naturvårdssynvinkel då denna 
disciplin behöver ta hänsyn till sociala aspekter och samarbeta med organisationer vid 
bevaring av biodiversitet. Effektiviteten av bevarandet beror till stor del på engagemanget hos 
sociala aktörer (Brechin et al. 2002). De hade också förmågan att se konsekvenser av 
människors handlande, vilket även det kan ses som positivt. I kategorin Förståelse ur 
samhällsperspektiv togs även elevernas åsikter gällande nytta med arter upp, majoriteten av 
eleverna uppfattade nytta med arter för det mänskliga välbefinnandet. Ett viktigt 
grundläggande tankesätt för förståelse av biodiversitet och varför den ska bevaras är den 
mänskliga aspekten (Arbuthnott & Devoe 2013). Detta är ett synsätt som eleverna i denna 
studie generellt har. De tog upp exempel som kan kopplas till ekosystemtjänster vilket visar 
på en viss förståelse för syftet med bevaring av arter, vilket också är positivt för den svenska 
naturvårdens framtid. Sociala och individuella faktorer har visats påverka människors 
uppfattning och förståelse om biologisk mångfald (Buijs et al. 2008). Människor kopplar 
biodiversitet till sina egna erfarenheter och upplevelser och hur utbredd kunskapen och 
förståelsen är beror på dessa erfarenheter och upplevelser (Buijs et al. 2008, Lindemann-
Matthies & Bose 2008). En studie gjord i Kristianstads kommun påvisade att deltagarna i 
större utsträckning prioriterade biologisk mångfald om problemet var lokalt samt att det 
upplevs viktigt att koppla minskade biodiversitet till andra samhällsproblem (Lindström et al. 
2006). För förståelse bör därför elever få utökad kunskap om lokala arter, hur dessa kan 
kopplas till deras eget liv och deras relevans för den egna välfärden.  
 
Den högsta generella graderingen av elevernas uttalanden gavs kategorin Använda svenska 
exempel. Huruvida svenska exempel på naturvård används i dagens undervisning och i hur 
stor utsträckning undersöktes inte i denna studie, ytterligare undersökningar skulle kunna ge 
ett svar på detta. Dock är det intressant att eleverna själva ser positivt på att exempel från 
Sverige används i undervisningen. Detta ger en hänvisning om att svenska exempel är något 
som kan utnyttjas i större utsträckning. En tänkvärd aspekt är att de tror att svenska exempel 
kan ge människor ett konkretare synsätt på naturvårdsarbete samt att det blir lättare att koppla 
till sin egen vardag. Detta stämmer överens med uppfattningen om att ämnen som 
naturvetenskap blir lättare att greppa om man blandar in vardagliga eller närstående exempel 
(Andrée 2007, Lindemann-Matthies & Bose 2008). En större kunskap om lokala arter har 
visat sig leda till större intresse och uppskattning av natur och biodiversitet (Lindemann-
Matthies 2005). Elevernas positiva inställning till lokala exempel är något som bör involveras 
i diskussionen om NO-undervisningen skall omformuleras. Den positiva inställningen till 
svenska naturvårdsexempel är intressant för svensk naturvård och en diskussion för en större 
omfattning av disciplinen är väsentlig. Huruvida utökad användning av praktiska exempel 
borde finnas i framtidens NO-undervisning är ett annat perspektiv som är intressant att 
diskutera i samband med omformulering. Praktisk fältundervisning kan stimulera intresse 
(Naturvårdsverket 2003). Elever som har praktisk erfarenhet av natur samt har observerat 
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natur under olika årstider har dessutom visat på större förståelse för biodiversitet senare i livet 
(Helldén & Helldén 2008). Ökade praktiska erfarenheter av natur ger större förståelse och har 
visat sig öka medvetenheten om miljöproblem (Bögeholz 2006). Därför föreslås en ökad 
praktisk undervisning av natur och naturvård där elever tillåts ha nära kontakt med naturen 
och uppleva lokal biodiversitet, och därigenom bli medvetna om värdet och betydelsen av en 
hög biologisk mångfald. Det är dessutom relevant med personliga erfarenheter av naturvård 
och bevaring av biologisk mångfald för att undvika påverkan av felaktiga och ogrundade 
diskussioner som uppkommer för ekonomisk vinnings skull, exempelvis inom skogsbruket 
(Hanski 2005). 
 
Att eleverna själva ser behov och nödvändighet av att införa naturvård i delar av NO-
undervisningen är ytterligare en tänkvärd aspekt. Det är enligt eleverna viktigt att alla 
människor redan tidigt lär sig om hur och varför biodiversitet och habitat ska bevaras. Detta 
kan ge en hänvisning om att mer naturvård borde införas i undervisningen. Majoriteten av 
eleverna graderades också som intresserade och uppfattade naturvård som ett viktigt ämne 
som de gärna lär sig mer om. Elevernas eget intresse för ämnet och deras uppskattande 
inställning till att lära sig mer kan kopplas samman. Emotionella faktorer, så som intresse och 
engagemang, ger ökad förståelse och ökad drivkraft för att sätta sig in i ämnet (Österlind 
2006). Att eleverna är intresserade och ser naturvård som ett viktigt ämne kan ses som en bra 
grund inför naturvårdens framtid.  
 
Ingen av de medverkande eleverna i denna studie visste vad begreppet biologisk mångfald 
innebar och kunde inte utan hjälp resonera sig fram till innebörden. I en studie utförd med 
tyska ungdomar i åldrarna 16-18 år upptäcktes samma tendens, att eleverna har svårt att 
förklara biologisk mångfald eller biodiversitet utan ytterligare förklaring från intervjuaren 
(Bögeholz & Menzel 2008). Detta indikerar att metoder för att en öka förståelsen för 
biodiversitet bör införas. Även Naturvårdsverket ser biologisk mångfald som en viktig 
kunskap som grundskolelever bör ha och ger förslag på metoder som kan användas för att 
väva in detta i undervisningen (Miljömålen 2012, Naturvårdsverket 2003). En förklaring till 
den bristande förståelsen hos eleverna kan vara att kunskapen om biologisk mångfald hos 
lärarna är ofullständig. Enligt internationella studier som utförts med både grundskolelärare 
och lärarstudenter så är förståelsen för just ordet biologisk mångfald bristande (Summers et al. 
2000, Fiebelkorn & Menzel 2012). Huruvida situationen är densamma ibland svenska lärare 
är oklart och behöver studeras ytterligare.  
 
Eleverna i studien kunde inte heller definiera naturvård och visste inte vad detta innebar när 
den första frågan ’vad är naturvård?’ ställdes. Detta kan kopplas till en studie gjord i USA, 
där intervjuer med allmänheten visade på låg förståelse för naturvård och problemen som 
omger denna disciplin (Hunter & Brehm 2003). Eleverna som deltog i den här studien kunde 
dock när intervjun sedan fortlöpte diskutera ämnen som är naturvårdsrelaterade, exempelvis 
skogsskövling, habitatförstörelse, störningar i ekosystem och utrotade arter. Graderingarna 
som gjordes av elevernas naturvård- eller miljöperspektiv indikerade dessutom att en 
majoritet av dem var mer benägna att bedöma frågorna ur ett naturvårdsperspektiv. De hade 
dock svårt att separera naturvård och miljöarbete och många blandade ihop dessa ämnen även 
efter förklaring om vad naturvård generellt innebär. Eleverna kunde också ge konkreta och 
verkliga exempel på de utmaningar och problem som en naturvårdsbiolog kan ställas inför. 
Anledningen till att de hade svårt att förklara själva begreppet naturvård och vad det innebär 
kan bero på att ordet kan tyckas stort och svårt. De visste ofta mer än vad de själva trodde. 
Ord som kan tyckas enkla och lättförståeliga för personer med utbildning inom ett visst 
område, kan vara svåra för utomstående att förstå, oavsett ålder (Gonzalez & Wess 2013). Det 
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är möjligt att eleverna blev tveksamma av användandet av vad som för dem var svåra ord som 
biologisk mångfald och naturvård. När eleverna tar upp ämnen som tjuvjakt, 
habitatförstörelse eller problemen med att utrotningshotade arter ofta är mer värdefulla 
ekonomiskt tyder det på att de till stor del är medvetna om de problem och utmaningar som 
kan uppkomma vid naturvårdsarbete. För att förstå naturvård, varför och hur det bör göras är 
medvetenheten för de problem som finns essentiell, exempelvis för att inse värdet med 
skyddade områden och för att undvika bosättning eller ohållbar turism inom dessa (Millenium 
Ecosystem Assessment 2005). Huruvida begreppet naturvård och vad det innebär bör införas i 
undervisningen kräver ytterligare undersökning.  
 
Eleverna uppfattade sina föräldrar i viss omfattning som intresserade. Något tydligt samband 
mellan hur kunniga och intresserade eleverna var om naturvård, miljö och bevarandebiologi 
och hur intresserade föräldrarna var kunde däremot inte upptäckas med den utformning av 
frågor som användes. Elever som uppfattades som intresserade och kunniga såg inte sina 
föräldrar som mer intresserade än de elever som hade mindre kunskap eller inte lika stort 
intresse. Föräldrarnas intresse berördes bara ytligt och endast ur elevernas synvinkel vilket 
kan ses som bristande och tillräcklig information om detta framkom inte för att ett samband 
skulle kunna urskiljas. I en studie gjord med 10-12 åringar visade resultatet en annan bild; att 
erfarenheter av natur och biologi tillsammans med familjen gav en djupare förståelse och 
entusiasm (Helldén & Helldén 2008). Ytterligare och mer djupgående studier på hur mycket 
uppväxt och föräldrar påverkar intresset hos elever skulle kunna visa på tydligare samband.  
 
Eleverna ansåg att svenska exempel på naturvård är något som gör ämnet mer konkret och 
påverkar människor mer direkt. Om den aktuella frågan som användes för att komma fram till 
detta istället hade handlat om exotiska exempel och intresset för dessa hade resultatet kanske 
sett annorlunda ut. Även om både svenska och exotiska exempel togs upp och diskuterades 
under intervjuerna är det möjligt att frågan ställdes på ett sådant sätt att inget utrymme gavs 
för fri tolkning. Om frågan istället hade formulerats med ett exotiskt fokus kanske eleverna 
hade uppfattat dessa som mer intressanta och haft en positiv inställning till utökad användning 
av exempel från utlandet. En mindre andel av eleverna ansåg att exotiska exempel var att 
föredra, majoriteten var dock mer positivt inställda till svenska exempel på naturvård. 
Eleverna tog upp anledningar till varför svenska exempel är att föredra och detta kan indikera 
att de trots frågans utformning ändå finner att svenska exempel är fördelaktiga. Ytterligare 
undersökningar på denna inställning där svenska och utländska exempel tas upp och 
diskuteras skulle kunna ge en tydligare bild. 
 
Samhällsperspektivet som eleverna i denna studie innehar är positiv då den innefattar andra 
människor och arter samt framtidsperspektiv. Detta är ett tankesätt som naturvårdsbiologer 
bör ha för att kunna utföra sitt arbete effektivt men som även är att eftertrakta hos gemene 
man. Att eleverna har detta synsätt är en grund som kan byggas vidare på med ytterligare 
utbildning. Den bristande förståelsen för biologisk mångfald är något som kan ses som 
oroande för naturvårdens framtid, och ökad medvetenhet om detta är relevant om den 
biologiska mångfalden ska kunna bevaras på lång sikt. Elevernas kännedom om problemen 
som omger ämnet naturvård är dock positivt och tyder på en viss vetskap om disciplinen. 
Kategorierna och graderingarna visar att en viss kunskap finns, dock skulle ökad medvetenhet 
om naturvård och biologisk mångfald i grundskolan vara väsentlig för att genom skolan 
kunna ge allmänheten en större vetskap om detta ämne och därigenom minska problem som 
exempelvis bebyggelser inom naturreservat, vilka uppkommer då allmänheten är ovetande.  
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Slutsats 
Resultatet som framkom i denna studie visar att elever i nionde klass i Halmstad kommun är 
positivt inställda till naturvård och att de har ett intresse för ämnet. Eleverna som deltog i 
studien tycker att svenska exempel på naturvård är något som borde användas i större 
utsträckning. Detta är faktorer som bör tas med om NO-undervisningen ska omformuleras. 
Eleverna hade generellt ett samhällsperspektiv samt förmågan att uppfatta konsekvenser av 
människor handlingar. Dessa faktorer är positiva för naturvårdens framtid. Förståelsen för 
biologisk mångfald och vad detta innebär visade sig dock vara bristande, utbildning för att 
öka denna förståelse är aktuellt om biologisk mångfald ska bevaras. Därför föreslås teoretisk 
men även praktisk undervisning. Genom skolundervisning kan en större del av befolkningen 
nås och utbildas till att förstå och uppskatta naturvård. Skolan har därför en betydelsefull roll 
för att sprida kunskap om naturvård (Naturvårdsverket 2003). Resultaten från denna studie 
visar en generell bild över elevers intresse och kunskapsbredd om naturvård och biologisk 
mångfald och bör tas hänsyn till vid utveckling av rådande NO-undervisning.  
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Bilaga 1. Frågeguide som användes under intervjuerna 
 
 
Frågeprotokoll: 
 
1. Vad är naturvård? Vad innebär det? Vem gör naturvård?  
 
2. Diskutera biologisk mångfald. Vad innebär det? Förklara begreppet. Varför minskar den? 
Vad kan göras för att motverka detta (nationalparker, naturreservat, utplantering etc.)?  
 
3. Vilka hot finns mot biologisk mångfald, habitat, livsmiljö för arter? (Habitatförstörelse, 
fragmentering etc.) 
 
4. Finns det något syfte, mening med naturvård? Vad är syftet, meningen?  
 
5. Är miljö, natur, bevaring viktigt? Är det viktigt för dig? Är det viktigt för alla människor? 
Tänker du på det?  
 
6. Finns det svårigheter eller utmaningar med bevaringsarbete (när man försöker bevara arter 
eller livsmiljöer)? Vad, vilka? 
 
7. Fritidssysselsättning. Involverar den natur på något sätt? Ett intresse för ex. hästar, 
skogspromenader, svampplockning, fåglar etc. 
 
8. Föräldrars intresse kring natur, miljö? Tycker de att det är viktigt? Tror du att de tänker på 
det?  
 
9. Boende? I lägenhet? Villa? Gård? Närhet till skog eller hav?  Husdjur? 
 
10. Är naturvård spännande, intressant? På vilket sätt? Skulle du vilja lära dig mer? Tycker du 
att det är något som borde finnas med i NO undervisningen? Varför?  
 
11. Skulle naturvård/bevaring bli mer intressant om exempel ifrån Sverige används? Kan du 
ge något exempel på svensk naturvård? 
 
12. Har du några funderingar nu när intervjun är klar? Något som du kommit på under 
intervjun?  
 
Personlig profil 
Namn: 
Ålder: 
Gymnasieval: 
Favoritämne: 
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Bilaga 2. Informanter och deras personliga profil 
 
 
Tabell. Översikt över informanterna som deltog i studien, deras bostadssituation, 
gymnasieval samt favoritämne.  
Elev* Boende Gymnasieval Favoritämne  
Agnes Hus, samhälle Ekonomi SO 
Amanda Hus, samhälle Samhälle Bild 
Anders Hus, samhälle Teknik Matte 
Anna Hus, staden Estet teater Träslöjd 
Axel Hus, landsbygd Samhälle media Idrott 
Carin Lägenhet, stad Estet 

mediaproduktion 
Svenska 

Christina Hus, samhälle Ekonomi Matte 
Edvin Hus, samhälle Teknik Fysik, matte 
Erland  Hus, landsbygd Natur Idrott 
Fredrika Hus, samhälle Samhälle 

Europa 
SO 

Gustaf Hus, samhälle Estet musik Engelska 
Henrik Hus, landsbygd 

Lägenhet, stad 
Teknik Matte 

Jakob Hus, landsbygd Teknik Träslöjd 
Jonas Hus, samhälle Teknik Biologi 
Lina Hus, samhälle Natur Matte 
Magnus Hus, landsbygd Teknik Träslöjd 
Matilda Hus, samhälle Estet musik Musik 
Niklas Hus, samhälle Ekonomi Idrott 
Olof Hus, stad Teknik Matte, No 
Paula Hus, samhälle Estet musik Idrott 
Ria Hus, samhälle Natur Matte (vissa 

inom NO) 
Robin Hus, samhälle Samhälle Idrott 
Rosanna Hus, samhälle 

Hus, landsbygd 
Estet musik Musik 

Teodor Hus, samhälle Estet media Bild 
Thea Hus, landsbygd Samhälle 

beteende 
 

NO, matte 
svenska 

Therese Hus, landsbygd Natur SO 
Tina Hus, samhälle 

Hus, landsbygd 
ASPERO Idrott 

*Eleverna heter något annat egentligen. 
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