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Abstract 
The aim of this study is to find out if the former students think that they have made use of the 
courses they have taken at the Natural Resource Use Programme specialised in Animal 
Husbandry at Lillerudsgymnasiet or if the courses should be exchanged. In the study it is 
assumed that a course can be useful professionally, for further studies and in private life. 
 
The main questions are: Have the former students made use of the courses they took at the 
Natural Resource Use Programme specialised in Animal Husbandry at Lillerudsgymnasiet? 
Was it the right decision to replace the course Horses? 
 
I have sent a questionnaire to all the students who graduated between 2003 and 2007. Out of 
107 questionnaires I received 66 replies (62 %). All students have studied the same 
mandatory courses but different eligible courses. Therefore the frequency of replies shows 
great variation.  
 
The course Horses was recently replaced by the courses Small Enterprises A, Dogs and 
Species at risk. 52 % (34 persons) answered that they found the course Horses useful. 46 % 
(16 persons) answered that they found the course Small Enterprises A useful. 78 % (32 
persons) answered that they found the course Dogs useful. 37 % (10 persons) answered that 
they found the course Species at risk useful. 
 
It is hard to say if it was right to replace Horses if you look only at the answers to how useful 
the course was. My conclusion is that the teachers should look at Species at risk and try to 
make it suit the specialisation Animal Husbandry better. English B is the course that the 
highest share of former students found useful, 82 % (18 persons). Nevertheless I think it 
should stay with the eligible courses. The former students think that they have made use of 
the mandatory courses. 
 
Key words: Natural Resource Use Programme specialised in Animal Husbandry, mandatory 
courses, eligible courses, courses of use



Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet är att få reda på om de tidigare eleverna tycker att det varit nyttiga 
kurser som de läst på naturbruksprogrammets djurvårdsinriktning på Lillerudsgymnasiet och 
om det är någon eller några kurser som skulle kunna bytas ut. Jag tänker mig att en kurs kan 
vara nyttig både i kommande arbete, i fortsatta studier och i privatlivet. 
 
De huvudsakliga frågeställningarna är: Har de före detta eleverna haft nytta av kurserna som 
de läste på Lillerudsgymnasiets naturbruksprogram med djurvårdsinriktning? Var det riktigt 
att ta bort hästkunskapskursen som inriktningskurs? 
 
Jag har skickat ut en enkät till alla elever som gick ut naturbruksprogrammet med 
djurvårdsinriktning på Lillerudsgymnasiet mellan 2003 och 2007 och det blev 107 stycken. 
Svarsfrekvensen blev 62 % (66 st.). Alla elever har läst samma inriktningskurser men de har 
läst olika kurser av de individuellt valbara. Svarsfrekvensen är därför mycket olika för olika 
kurser.  
 
Kursen Hästkunskap blev nyligen utbytt mot Småföretagande A, Hundar och 
Utrotningshotade arter. 52 % (34 st.) svarade att de har haft nytta av kursen Hästkunskap. 46 
% (16 st.) svarade att de har haft nytta av kursen Småföretagande A. 78 % (32 st.) svarade att 
de har haft nytta av kursen Hundar. 37 % (10 st.) svarade att de har haft nytta av kursen 
Utrotningshotade arter.  
 
Det är svårt att säga om det var rätt att ta bort Hästkunskapskursen som inriktningskurs enbart 
utifrån nyttan. Jag anser att man bör se över om Utrotningshotade arter kan göras om för att 
passa djurvårdsinriktningen bättre. Engelska B är den kurs som störst andel i den här studien 
tycker att de har haft nytta av, 82 %, (18 st.). Jag tycker ändå att den ska vara kvar bland de 
valbara kurserna. De tidigare eleverna tycker att de har haft nytta av sina inriktningskurser. 
 
 
 
Nyckelord: Naturbruksprogrammets djurvårdsinriktning, inriktningskurser, valbara kurser, 
nyttiga kurser
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1. Inledning 
I Skolverkets programmål för naturbruksprogrammet står följande: � Naturbruksprogrammet 
syftar till att ge grundläggande kunskaper inom naturbrukets olika områden samt till att 
utveckla insikter i företagandets villkor. Programmet syftar även till att ge en grund för ett 
fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier.� (Skolverket, 2007). På Lillerudsgymnasiet 
i Vålberg bedrivs naturbruksprogrammet med bl.a. djurvårdsinriktning. Efter att en elev har 
tagit examen där ska den ha kunskaper om hållande och skötsel av sällskapsdjur och 
jordbrukets djur samt kunskaper om djurs beteenden och vilka lagar och regler som gäller. 
Eleven ska kunna arbeta som djurvårdare eller djurskötare i zoologisk affär, på lantbruk, i 
djurpark eller jobba med djursjukvård. Det är angeläget för skolan att ha en utbildning som är 
intressant och ger bra förutsättningar för att få arbete men även chans till fortsatta studier. 
Kärnämnen är gemensamma för alla nationella program och uppgår till 750 poäng. Utöver 
dessa finns det 450 poäng med kurser som är gemensamma för alla naturbruksprogram. Varje 
skola beslutar sedan över 900 poäng som är inriktningskurser och eleven har 300 poäng att 
själv fördela på kurser i individuellt val. Ett projektarbete på 100 poäng ingår också vilket ger 
totalt 2 500 poäng på gymnasieprogrammet. Gemensamma inriktningskurser, inom de 900 
poängen, som djurvårdsinriktningen på Lillerudsgymnasiet har är Byggnadsunderhåll, 
Djurkunskap grundkurs, Djursjukvård, Etologi, Hästkunskap, Mikrobiologi och genetik, 
Lantbruksdjursskötsel och Sällskapsdjur (Bilaga 2). Djurkunskap grundkurs läses i årskurs ett 
och ligger till grund för flera av de andra kurserna. Kursen Mikrobiologi och genetik ligger 
till grund för kursen Djursjukvård. Mikrobiologi och genetik tillsammans med Ekologi, Växt- 
och djurliv och Kretslopp ger djurvårdseleverna behörighet motsvarande Biologi B. 
Arbetslaget kring djurvårdsinriktningen på Lillerudsgymnasiet har då och då diskuterat om 
några kurser ska bytas ut och tidigare i år beslutade man att ändra några av de obligatoriska 
inriktningskurserna. Den stora teoretiska hästkunskapskursen, 150 poäng, är borttagen och 
man har istället lagt till Småföretagande A, kursen Hundar samt Utrotningshotade arter på 
vardera 50 poäng. Jag tycker att det kan vara intressant att se om de tidigare eleverna tycker 
att de har haft liten nytta av Hästkunskap och stor nytta av de tre nyinsatta kurserna. Om inte 
så kan man få en ny infallsvinkel till fortsatta diskussioner kring inriktningskurserna. 
 
 

1.1 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att få reda på om eleverna tycker att det är nyttiga kurser som de 
läser på naturbruksprogrammets djurvårdsinriktning på Lillerudsgymnasiet och om det är 
någon eller några kurser som skulle kunna bytas ut. Jag tänker mig att en kurs kan vara nyttig 
både i kommande arbete, i fortsatta studier och i privatlivet. 
 

1.2 Frågeställning 
De huvudsakliga frågeställningar som tas upp är följande: Har de före detta eleverna haft 
nytta av kurserna som de läste på Lillerudsgymnasiets naturbruksprogram med 
djurvårdsinriktning? Var det riktigt att ta bort hästkunskapskursen som inriktningskurs? 
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2. Litteraturgenomgång 
Detta arbete är ett försök till utvärdering av djurvårdsinriktningen och jag vill därför fördjupa 
mig i vad en utvärdering är. Det är viktigt att gymnasieutbildningen är anpassad till vad 
eleverna behöver efter examen, t.ex. vad gäller arbetsmarknaden eller vidare studier, och jag 
vill därför se vad andra utvärderingar säger om gymnasieungdomar och om vad de gör efter 
gymnasietiden.  

2.1 Utvärdering 
I alla tider måste människan ha använt sig av en slags utvärderingsprocess. Det gjorde hon för 
att t.ex. få jaktredskapen att fungera bättre och hon ville då kanske prova något nytt eller göra 
en förändring av något slag för att se om det kunde ge ett bättre eller sämre resultat (Forss, 
2007). Till och med Gud gjorde en slags utvärdering redan under skapelsen. I Första 
Moseboken i Bibeln står det: �� och Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var 
mycket gott.� Forss (2007) förklarar att anledningen till att man utvärderar ofta är för att 
skaffa fram underlag inför ett beslut men man gör också utvärderingar för att kontrollera 
något och kanske visa att allt fungerar som det ska. Nu för tiden bidrar ofta utvärderingen till 
en lärande organisation. För det första genom att man sprider resultatet på olika sätt t.ex. 
genom en utvärderingsrapport eller liknande, så att så många som möjligt tar del av 
kunskapen. För det andra genom att lära via själva utvärderingsprocessen. Då lär sig de som 
medverkar i utvärderingen genom att de ser nya data, skapar kontakter mm. (Forss, 2007). 
När man vill sprida resultatet av en utvärdering är det en fördel om det blir en levande och 
konkret redovisning så att många har lätt att ta den till sig. Man kan också bjuda in oberoende 
personer att värdera resultatet (Ekholm och Lander, 1993). Utvärderingar har utvecklats med 
tiden till att gå från att vara en engångsföreteelse som mäter små delar och samlar information 
till att mäta helheter och sprida information. Utvärderaren kan omöjligt vara helt distanserad 
och neutral utan blir oundvikligen en del av utvärderingsprocessen (Lundahl och Öquist, 
2002). 
 

2.2 Utvärdering i skolan 
Ekholm och Lander (1993) skriver att man i skolan ofta tycker att man utvärderar hela tiden 
men det är för att man inte skiljer på utvärdering och uppföljning. Det är uppföljningar som 
hela tiden görs men man gör sällan några utvärderingar. I uppföljningsarbetet samlar man in 
vardaglig information genom bland annat närvaro, läxförhör och klasskonferens. Man 
använder sitt sunda förnuft och analyserar enstaka händelser och begränsade erfarenheter och 
gör direkta förändringar utifrån det. Uppföljning innebär små krav på systematik när man 
samlar in material. En utvärdering däremot ställer större krav på systematik vid insamling av 
information. Man vill få uppgifter från många olika håll och man planerar kanske både 
observationer, frågeundersökningar och dokumentgranskning. Man försöker också använda 
flera människors sunda förnuft. När det, som i skolan, finns verksamhetsmål att arbeta efter 
eller att man har satt upp mål för att styra sig mot så är det viktigt att utvärdera mot dem i 
bland. Den som bär direkt ansvar för en verksamhet bör däremot inte ensam ha ansvaret för 
att utvärdera den.  
 

2.3 Vad arbetsgivarna vill ha 
I �Väl förberedd?� (Skolverket, 2005) intervjuades 993 arbetsledare om deras arbetstagare 
som var mellan 19 och 21 år. Arbetsledarna blev tillfrågade hur viktiga olika förmågor är för 
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att klara arbetsuppgifterna på den egna arbetsplatsen och man listade 23 förmågor. De tre 
viktigaste förmågorna är enligt dem: 1. hålla tider, 2. följa regler och 3. samarbeta. Förmågor 
som är mer knutna till ämneskurser i skolan kommer på slutet: 14. läsa och förstå texter, 20. 
använda datorer, 21. tillämpa matematik och 23. behärska engelska. De fick också betygsätta 
de unga arbetstagarnas olika förmågor. Arbetstagarna fick goda betyg i de flesta förmågorna 
och mycket goda betyg fick flest unga arbetstagare i att: samarbeta, följa regler, använda 
datorer och hålla tider. Djurvårds- och jordbruksyrken fanns inte med som någon egen 
kategori av arbetsplatser därför att 19-21-åringar inte är så välrepresenterade där. Däremot var 
det få skillnader mellan vad arbetsledarna inom olika yrkesgrupper tyckte (Skolverket, 2005). 
 

2.4 Vad ungdomarna arbetar med efter gymnasiet 
Man skulle kunna tro att de flesta som gått ett yrkesförberedande program på gymnasiet även 
arbetar inom den branschen men så är inte fallet. I november 1996 gjordes en undersökning 
av elever som fick slutbetyg från gymnasiet på försommaren 1995. Av kvinnorna som gått ut 
naturbruksprogrammet arbetade ca 25 % inom jordbrukssektorn, ca 15 % inom handel och ca 
15 % i kommuner. Av männen arbetade ca 45 % inom jordbrukssektorn, ca 20 % inom 
industrin (Skolverket, 1999). I �Efter skolan� (Skolverket, 2002) beskrivs en undersökning 
som gjordes i november 2000 på 23-åringar som tog sin gymnasieexamen 1997. Om man ser 
till hela gymnasiet hade ca 38 % av kvinnorna och ca 45 % av männen ett arbete som stämde 
med det gymnasieprogram som de gått. När man undersökte naturbruksprogrammet hade ca 
24 % av kvinnorna arbetsuppgifter som stämde med den utbildning de gått på gymnasiet. Ca 
48 % av kvinnorna hade annat jobb och ca 28 % arbetade inte. Ca 58 % av männen hade 
arbetsuppgifter som stämde med den utbildning de gått på gymnasiet, ca 19 % hade annat 
jobb och ca 23 % arbetade inte. De före detta eleverna tyckte att färdigheter som att kunna 
använda verktyg och maskiner samt utföra ett självständigt arbete krävdes i hög grad för 
arbetet och de var ganska nöjda med gymnasieutbildningen inom de färdigheterna. För de 
som inte arbetade inom gymnasieprogrammets yrkesområden så var kunskapen om hur man 
använder maskiner och verktyg något mindre viktig. Engelska däremot tyckte de nästan inte 
alls krävdes och det kom sist av de tolv färdigheterna som de rangordnade (Skolverket, 2002). 
 

2.5 Naturbrukselever 
Bardosson (2005) har i en uppsats om djurskötaryrkets status presenterat en undersökning av 
167 naturbrukselever med jordbruksinriktning på 14 skolor under våren 2005. 31 % av eleverna 
tyckte att djurskötare är ett högstatusyrke, 50 % att yrket har medelstatus och 19 % att det är 
ett lågstatusyrke. Eleverna anser att man måste vara kunnig och duktig för att ta hand om 
lantbrukets djur. I den undersökningen tänkte 34,4 % läsa vidare och 64,6 % tänkte inte läsa 
vidare. Där fanns också ca 10 % som inte tänkte ägna sig åt djur, jord- eller skogsbruk i 
framtiden.  
 
En utvärdering gjordes av Skolverket 1999 med bl.a. intervjuer, observationer och enkäter 
med både elever, lärare och skolledare på 6 naturbruksgymnasier. Branschorganisationerna 
Naturbrukets yrkesnämnd, Hästhållningens yrkesnämnd och Skogsbrukets yrkesnämnd 
kontaktades också. Yrkesnämnderna tycker att eleverna behöver få en viss insikt i hela 
naturbruksnäringen. De menar också att det är viktigt med samverkan med näringsliv och att 
man tar upp företagsekonomiska aspekter samt vikten av kommunikation med näringens 
konsumenter. Man anser även att naturbruksprogrammens inriktningar måste göras tydligare 
för både elever, föräldrar, politiker, näringsliv m.fl. (Skolverket, 2000). 
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Samma utvärdering visade att ingen elev var intresserad av själva naturbruksprogrammet utan 
det var den valda inriktningen som var det intressanta och den var också ofta deras hobby. 
Många elever har svårt att förstå varför de ska läsa så många allmänna kurser som inte är 
inriktningskurser. Möjlighet till utevistelse och praktiska moment sågs som positivt. I 
karaktärsämnen förs en integrerad undervisning där teori och praktik varvas och ofta arbetar 
man med små samverkansprojekt mellan kärnämne och karaktärsämne. Det ansågs ibland 
svårt att nå vissa avancerade praktiska färdigheter som finns i kursmålen (Skolverket, 2000). 
Eleverna tycker att de har stort inflytande genom att beslutsvägarna är korta och eleverna kan 
ofta påverka innehållet i karaktärsämnena. De flesta lärarna gör också kursutvärderingar. 
Skolan och lärarna försöker stärka elevernas självförtroende och ansvar. Eleverna trivs på 
skolan och 84 % skulle rekommendera programmet till en yngre kompis (Skolverket, 2000). 
 

2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgången 
Det jag skulle vilja lyfta fram ur litteraturgenomgången är 

• Det är viktigt att göra utvärderingar när det finns flera mål att arbeta mot (Ekholm och 
Lander, 1993). 

• Berörda yrkesnämnder tycker att eleverna behöver få insikt i hela naturbruksnäringen. 
De menar också att det är viktigt med samverkan med näringsliv och att man tar upp 
företagsekonomiska aspekter (Skolverket, 2000). 

• Arbetsledare tycker att de tre viktigaste förmågorna är att hålla tider, följa regler och 
samarbeta (Skolverket, 2005). 

• Arbetande ungdomar tycker inte att engelska är viktigt så det kom sist av de tolv 
färdigheterna som rangordnades (Skolverket, 2002). 

• Jordbrukselever tycker att deras yrke har hög status eller medelstatus (Bardosson, 
2005). 

• 38 % av kvinnor som gått på yrkesförberedande program hade arbeten som stämde 
med gymnasieutbildningen (Skolverket, 2002). 

• Av de flickor som gått på naturbruksprogrammet hade 25 % arbete inom 
jordbrukssektorn, 15 % inom handel och 15 % i kommuner (Skolverket, 1999). 

• Många elever på naturbruksprogrammets djurvårdsinriktning väljer det för att 
sällskapsdjur är deras hobby (Skolverket, 2000). 

• Utvärderaren kan omöjligt vara helt distanserad och neutral utan blir oundvikligen en 
del av utvärderingsprocessen (Lundahl och Öquist, 2002). 
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3. Genomförande 

3.1 Metod 
Syftet med denna studie är att se om eleverna på naturbruksprogrammets djurvårdsinriktning 
tycker att det är nyttiga kurser som de läser. Till alla elever som gick ut 
naturbruksprogrammet med djurvårdsinriktning på Lillerudsgymnasiet mellan 2003 och 2007 
har jag skickat ut en enkät (Bilaga 1) och det blev 107 stycken. Adresserna som enkäterna 
skickades till var de som var aktuella från Skatteverket. Alla elever har läst samma 
inriktningskurser men de har läst olika kurser av de individuellt valbara och därför har inte de 
kurserna lika hög svarsfrekvensen och den är mycket olika för olika kurser. I enkäten 
förklarade jag att det inte ska finnas någon möjlighet att i denna uppsats kunna utläsa vem 
som har lämnat vilket svar. En dryg vecka efter att enkäten sändes ut skickades en påminnelse 
ut till dem som ännu inte hade svarat. Tillsammans med enkäten skickade jag svarskuvert som 
inte behövde frankeras.  
 
Jag valde att göra en enkätundersökning för att det på så sätt var lätt att nå många personer. 
Det är svårt att veta hur stor svarsfrekvens man får men det blir ändå fler än om man skulle 
göra personliga intervjuer vilket tar mycket tid och kan ge långa resor. Telefonintervjuer kan 
vara smidigt men det tar också tid. Det var inga djupa frågor som jag ville ställa utan jag ville 
veta vad så många som möjligt av de tidigare eleverna tyckte. Hade jag haft djupare frågor 
hade intervjuer passat bättre. Enkäter är i allmänhet mycket lättare att sammanställa än 
intervjuer. Det fanns bara två öppna frågor så det krävdes inte någon stor arbetsinsats av dem 
som svarade vilket borde kunna ge en hög svarsfrekvens. Det gör också att det är av mindre 
betydelse om den som svarade har lätt eller svårt för att uttrycka sig i skrift (Ekholm och 
Lander, 1993). Att skicka ut många enkäter med svarskuvert samt påminnelser ger emellertid 
vissa kostnader som Lillerudsgymnasiet stod för.  
 
Det är övervägande unga kvinnor som går på Lillerudsgymnasiets djurvårdsinriktning. Det 
var endast två män bland dem som fick enkäterna vilket gör att det inte finns någon anledning 
att se på könsskillnader. Den allmänna attityden bland Lillerudsgymnasiets lärare är att det 
under de senaste åren har blivit en större andel elever på skolan som vill läsa vidare efter 
gymnasiet.   
 
De före detta eleverna fick fyra svarsalternativ med olika grad av nytta i enkäten och det fanns 
avsiktligt inte något femte mittenalternativ. Har man inget mittenalternativ måste den som 
svarar ta ställning, nyttig eller onyttig, men det är lättare att svara om man har fyra alternativ 
istället för två (Ekholm och Lander, 1993). I resultatet har jag slagit ihop de fyra alternativen 
två och två och redovisar två alternativ, låg grad och hög grad. Detta för att göra resultatet 
tydligare. Jag särredovisar kursen Hästkunskap som har plockats bort samt de tre kurser som 
har lagts till som inriktningskurser i år därför att jag tycker de är särskilt intressanta att se 
närmare på. Totalt kom det in 66 svar av 107 och det ger en svarsfrekvens på 62 %. 

3.2 Avgränsning 
Det skulle kunna vara intressant att fråga fler elever även från andra skolor om nyttan av olika 
kurser men varje gymnasieskola har olika utbud av inriktnings- och valbara kurser så jag 
bestämde mig för att titta enbart på Lillerudsgymnasiet där jag arbetat sedan 2005. 
Tidsmässigt så var det också att föredra att jag höll mig till en skola. Eftersom 
Naturbruksprogrammet är ett yrkesförberedande program kunde det vara intressant att bara se 
vad de som arbetar med djur i någon form tycker men de är så få så det känns inte relevant. 
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4. Resultat 
Vid frågan om i vilken mån de tycker att de har haft nytta av de olika inriktningskurserna var 
svaren uppdelade så här, angående kursen Sällskapsdjur: 18 % (12 st.) i låg grad och 82 % (53 
st.) i hög grad. Djursjukvård: 18 % (12 st.) i låg grad och 82 % (54 st.) i hög grad. 
Lantbruksdjursskötsel: 48 % (32 st.) i låg grad och 52 % (34 st.) i hög grad. Hästkunskap: 48 
% (32 st.) i låg grad och 52 % (34 st.) i hög grad. Byggnadsunderhåll: 47 % (31 st.) i låg grad 
och 53 % (35 st.) i hög grad. Djurkunskap grundkurs: 29 % (19 st.) i låg grad och 71 % (47 
st.) i hög grad. Mikrobiologi och genetik: 62 % (41 st.) i låg grad och 38 % (25 st.) i hög grad. 
Etologi: 29 % (19 st.) i låg grad och 71 % (47 st.) i hög grad. Diagram 1. 
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Diagram 1. 
 
 
Här vill jag lyfta fram kursen Mikrobiologi & genetik vilken är den enda av 
inriktningskurserna där en majoritet, 62 % (41 st.), tycker att de har haft liten nytta av kursen. 
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När det gäller nyttan av de individuellt valbara kurserna är det olika många personer som har 
läst varje kurs. Resultatet ser ut som följer. Djurhållning i park: 57 % (28 st.) i låg grad och 43 
% (21 st.) i hög grad. Mjölk- och nötköttsproduktion: 40 % (8 st.) i låg grad och 60 % (12 st.) 
i hög grad. Sällskapsdjur fördjupning: 38 % (12 st.) i låg grad och 63 % (20 st.) i hög grad. 
Svinskötsel 53 % (8 st.) i låg grad och 47 % (7 st.) i hög grad. Fårskötsel: 60 % (6 st.) i låg 
grad och 40 % (4 st.) i hög grad. Kursen Hundar: 22 % (9 st.) i låg grad och 78 % (32 st.) i 
hög grad. Utrotningshotade arter: 63 % (17 st.) i låg grad och 37 % (10 st.) i hög grad. 
Småföretagande A: 54 % (19 st.) i låg grad och 46 % (16 st.) i hög grad. Idrott B: 67 % (4 st.) 
i låg grad och 33 % (2 st.) i hög grad. Historia A: 78 % (7 st.) i låg grad och 22 % (2 st.) i hög 
grad. Engelska B: 17 % (4 st.) i låg grad och 83 % (20 st.) i hög grad. Matematik B: 71 % (20 
st.) i låg grad och 29 % (8 st.) i hög grad. Diagram 2. 
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Diagram 2. 
 
Här vill jag först lyfta fram kursen Engelska B som 83 % (20 st.) tycker att de har haft nytta 
av. Sedan vill jag lyfta fram Matematik B där 71 % (20 st.) tycker att de inte har haft nytta av 
kursen. Historia A är det 78 % som tycker att de har haft liten nytta av men det är endast 7 
personer och Idrott B är det 67 % som tycker att de har haft liten nytta av men det är endast 4 
personer. 
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Kursen Hästkunskap är i år borttagen som inriktningskurs. På frågan i vilken mån de tycker 
att de har haft nytta av kursen så svarar 48 % (32 st.) i låg grad och 52 % (34 st.) i hög grad. 
Diagram 3. 
 

Nyttan av Hästkunskap

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1

Pr
oc

en
t

Låg grad
Hög grad

 
Diagram 3. 
 
 
 
Kursen Utrotningshotade arter är i år ny som inriktningskurs. På frågan i vilken mån de tycker 
att de har haft nytta av kursen så svarar 63 % (17 st.) i låg grad och 37 % (10 st.) i hög grad. 
Diagram 4. 
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Kursen Småföretagande A är också ny för i år som inriktningskurs. På frågan i vilken mån de 
tycker att de har haft nytta av kursen så svarar 54 % (19 st.) i låg grad och 46 % (16 st.) i hög 
grad. Diagram 5. 
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Diagram 5. 
 
 
 
Även kursen Hundar är i år ny som inriktningskurs. På frågan i vilken mån de tycker att de 
har haft nytta av kursen så svarar 22 % (9 st.) låg grad och 78 % (32 st.) i hög grad. Diagram 
6. 
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Diagram 6. 
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4.1 Svarsfrekvens 
Det kom totalt in 66 svar, 62 %. Av de elever som tog gymnasieexamen 2003 svarade 76 % 
(13 st.), 2004 svarade 65 % (11 st.), 2005 svarade 52 % (13 st.), 2006 svarade 59 % (13 st.) 
och 2007 svarade 64 % (16 st.). 
 
         Examensår        Antal         Procent 

2003 13 76
2004 11 65
2005 13 52
2006 13 59
2007 16 64

 

4.2 Skrivna kommentarer 
I sista frågan i enkäten frågades efter vilka andra kurser som borde vara inriktningskurser och 
de fick gärna skriva andra kommentarer också. Totalt skrev 80 % (53 st.) kommentarer. Här 
räknas de kurser upp vilka man tyckte borde tillhöra inriktningskurserna: Av alla inkomna 
enkäter var det 18 % (12 st.) för Matematik B, 15 % (10 st.) för Engelska B, 9 % (6 st.) för 
Utrotningshotade arter, 9 % (6 st.) för Historia A, 8 % (5 st.) för Djurhållning i park samt 6 % 
(4 st.) för Småföretagande A.  
 
Flera av personerna som vill ha Engelska B, Matematik A och Historia A som inriktningskurs 
skriver att det är för att det är bra kurser att ha med sig om man vill söka in på högskola eller 
universitet i framtiden. Flera av dem som tycker att kurserna ska vara inriktningskurser har 
trots det kryssat i att de har haft liten nytta av kurserna. 
 
Av dem som svarat på enkäten är det 26 % (17 stycken) som arbetar med djur just nu och då 
är 5 % (3 st.) praktikanter. Det är 18 % (9 st.) av dem som inte arbetar med djur som skriver 
att de är nöjda eller mycket nöjda med gymnasieutbildningen och flera av dem skriver att de 
trivdes mycket bra och längtar tillbaka. En skolvärdinna skrev: �Hemskt att erkänna, men alla 
djurkurser har jag otrolig nytta av i mitt arbete på skolan.� En receptionist kryssade endast i 
att hon hade haft nytta av Engelska B men kommenterade sedan att det gällde arbetslivet. Hon 
tyckte däremot att hon hade haft god nytta av flertalet kurser i sitt privatliv. 
 
Av dem som arbetar med djur så är 41 % (7 st.) på jordbruk, 18 % (3 st.) är hästskötare, 18 % 
(3 st.) är inom djursjukvården, 18 % (3 st.) har praktik som djursjukvårdare och 6 % (1 st.) är 
djurvårdare. 35 % (6 st.) av dem skriver att de har haft stor nytta av utbildningen eller att det 
var en lärorik, rolig och bra gymnasietid. 
 
3 % (2 st.) av alla som svarat skriver att det finns för få arbetstillfällen inom djurvårdssektorn 
och den ena menar att eleverna bör få bättre vetskap om att det är inom jordbrukssektorn som 
man kan få arbete. 
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5. Diskussion 

5.1 Inriktningskurser 
Tittar man på inriktningskurserna så är det bara en kurs, Mikrobiologi och genetik, där det är 
en markant del, 62 %, (41 st.) som tycker att de har haft liten nytta av kursen. Det är en kurs 
som är gemensam för inriktningen. Lärarna vill ha den kvar för den ger grundläggande 
kunskaper för andra kurser. Mikrobiologi och genetik är en kurs av de fyra kurser som 
tillsammans ger behörighet motsvarande Biologi B. Det är viktigt att betydelsen av kursen 
tydliggörs för eleverna. 
 
Om det är rätt att ta bort Hästkunskapskursen som inriktningskurs är svårt att säga just utifrån 
nyttan. Det var ungefär lika många som tyckte den var nyttig som mindre nyttig. Man skulle 
lika gärna kunna byta ut Lantbruksdjursskötsel men Hästkunskapen är den mest teoretiska 
kursen och det verkar vara större chans att få jobb inom jordbruksnäringen än inom 
hästnäringen så jag anser att det var rätt beslut. 
 
Att lägga till kursen Hundar till inriktningskurserna ser ut att vara ett populärt val bland de 
tidigare eleverna. Kursen Utrotningshotade arter svarar 63 % (17 st.) att de har liten nytta av. 
Valet att ta in den kursen bland inriktningskurserna kan vara ett mindre populärt val. Lärarna, 
med eller utan elever, kan titta på kursmålen för Utrotningshotade arter och kanske ändra 
inriktning till viss del och diskutera fram t.ex. vilka arter man ska läsa om. Då kan det vara 
lättare att få motiverade elever samt att kursen kan passa djurvårdsinriktningen bättre. 
 
Småföretagande A menar ungefär hälften av personerna att de har haft nytta av. Berörda 
yrkesnämnder tycker att näringsliv och företagsekonomiska aspekter är viktigt (Skolverket, 
2000). I Skolverkets programmål står �� utveckla insikter i företagandets villkor.� 
(Skolverket, 2007). Det kan vara ganska enkelt att övertyga om att Småföretagande A passar 
som inriktningskurs. Det valet kan också ge fler elever styrka att våga starta egna företag och 
då ökar chansen för dem att stanna kvar inom branschen. 
 
Engelska B är den kurs som störst andel i den här studien tycker att de har haft nytta av, 83 %, 
(20 st.). Det är verkligen något att fundera över. Det stämmer inte alls överens med en av 
Skolverkets rapporter där engelskan var lägst rankad av tolv färdigheter (Skolverket, 2002). I 
en annan rapport var att behärska engelska också lägst rankad av tjugotre förmågor 
(Skolverket, 2005). Engelska är ett språk som man ofta hör i vårt samhälle och därför tror jag 
att många av de tidigare eleverna ser nyttan av Engelska B och jag tror att det är mest på det 
privata planet som de har haft nytta av kursen. Engelska B är en valbar kurs och resultatet 
visar att de som har valt kursen tycker att det är en nyttig kurs. Det är antagligen ett antal 
elever som medvetet inte har valt Engelska B och de kanske inte alls skulle ha tyckt att de 
hade haft nytta av kursen. Naturbruksprogrammets djurvårdsinriktning är ett 
yrkesförberedande program och det bör ha så många kurser som möjligt med många praktiska 
moment i och jag anser inte att Engelska B hör dit. Alla läser Engelska A för det är ett 
kärnämne och kunskaperna från den kursen bör räcka för djurvårdaryrket. Det finns också 
många elever som inte alls vill läsa vidare där det krävs Engelska B. Av de anledningarna 
anser jag att Engelska B inte bör vara en inriktningskurs. Alla elever ska ha möjlighet att läsa 
Engelska B men de får välja kursen som individuellt val.  
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5.2 Individuellt val 
De individuellt valbara kurserna skulle man kunna tänka sig att ungdomarna skulle tycka att 
de har haft mer nytta av just för att de har valt dem själva men åtta av tolv kurser (67 %) 
tycker de att de har haft liten nytta av. Utmärkande är att kursen Hundar och Engelska B har 
de haft stor nytta av. Utrotningshotade arter, Historia A, Idrott och hälsa B och Matematik B 
är kurser som de har haft liten nytta av. Historia A är det dock bara nio av eleverna som har 
läst och Idrott och hälsa B är det bara sex av dem som läst så man kan inte dra för stora 
slutsatser av det. 
 
Det var 18 % (12 st.) som skrev att Matematik B borde vara inriktningskurs och 15 % (10 st.) 
som skrev att Engelska B borde vara inriktningskurs. Det är intressant att se att många som 
svarat att Matematik B bör vara inriktningskurs ändå tycker att de har haft liten nytta av 
kursen. Det är stor övervikt för att de har haft liten nytta av Matematik B men stor nytta av 
Engelska B. Båda kurserna är bra att ha med sig för dem som vill läsa vidare men 
matematiken ser de inte att de har haft någon nytta av utan de verkar bara vilja läsa den för att 
kunna söka vidare medan engelska är ett vanligt språk i vårt samhälle och lättare att se nyttan 
av. Jag anser ändå att Matematik B är en kurs som inte ska vara inriktningskurs av ungefär 
samma anledningar som jag tidigare förklarat att jag anser att Engelska B inte ska var det. 
Anledningarna är att det säkert är många elever som medvetet har valt bort Matematik B och 
de kanske skulle ha svarat att kursen inte bör vara en inriktningskurs om den frågan hade 
funnits med. Naturbruksprogrammet är ett yrkesförberedande program och då kan det vara bra 
om det finns få teoretiska kurser som t.ex. Matematik B. Alla läser Matematik A och den 
kunskapen bör räcka för djurvårdaryrket sedan är det många av eleverna som inte kommer att 
läsa vidare där det behövs Matematik B. 
 

5.3 Allmänt 
Arbetsledarna tycker att de tre viktigaste förmågorna som arbetstagarna ska ha är att hålla 
tider, följa regler och samarbeta (Skolverket, 2005). Då skulle man kunna tro att 
gymnasiekurserna inte skulle kännas nyttiga. Som lärare är det skönt att se att de före detta 
eleverna ändå tycker att de har haft stor nytta av ett flertal kurser. Det är naturligtvis viktigt att 
vi tränar på de tre förmågorna, hålla tider, följa regler och samarbeta, även i skolan. Det 
tycker jag att vi gör och de före detta eleverna fick bra betyg av arbetsledarna när det gällde 
alla de tre förmågorna. 
 
Jordbrukselever tyckte att deras yrke har hög status eller medelstatus (Bardosson, 2005). Jag 
kan anta att det gäller djurvårdare också eftersom många av de tidigare djurvårdseleverna 
arbetar inom jordbruket. En annan anledning tror jag är att det känns viktigt att sköta levande 
varelser, djur, på ett professionellt sätt. De tidigare djurvårdseleverna ser på det viset nyttan 
av flera av djurvårdsinriktningens kurser. Sen kan man fråga sig varför inte fler stannar inom 
näringen. Eftersom det nästan bara är kvinnor i min studie jämför jag med andra 
undersökningar av kvinnor. I en undersökning av Skolverket (2002) var det 38 % av kvinnor 
från yrkesförberedande program som hade arbeten som stämde med gymnasieutbildningen. 
Det var bara 24 % av Naturbruksprogrammets tidigare kvinnor som hade arbeten som stämde 
med gymnasieutbildningen. Det är ganska låg andel från andra program också även om 
Naturbruksprogrammet ligger lägre än genomsnittet. Det var en skolvärdinna som svarade 
�Hemskt att erkänna, men alla djurkurser har jag otrolig nytta av i mitt arbete på skolan.� Jag 
vet inte varför hon tycker att det är hemskt men det är intressant att se att man kan ha 
användning för sina djurkunskaper även inom andra områden. 
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Jag skrev ovan att vikten av kursen Mikrobiologi och genetik bör tydliggöras för eleverna 
men det är viktigt i varje kurs. Yrkesnämnderna tycker att eleverna behöver få insikt i hela 
naturbruksnäringen medan eleverna inte förstår varför de ska läsa så många allmänna kurser 
som inte är inriktningskurser. Om man inte tydliggör vikten av kurserna är risken stor att 
eleverna får bristande motivation. De kanske inte får med sig tillräckligt med kunskap från 
kurserna och de kan få svårt att se helheten i gymnasieprogrammet. Trots att eleverna inte 
förstår varför de ska läsa så många allmänna kurser är det 84 % av eleverna som skulle 
rekommendera programmet till en yngre kompis och det är ett bra betyg (Skolverket, 2000). 
Eleverna trivs på skolan och många som väljer Naturbruksprogrammets djurvårdsinriktning 
väljer det för att de tycker om sällskapsdjur och vill ha en rolig tid på gymnasiet och inte just 
för att jobba inom djurvårdssektorn (Skolverket, 2000). Enligt mina erfarenheter, både i 
skolans värld och privat, ser jag det som en trend att många ungdomar idag helst vill göra 
sådant som är roligt och därför väljer ett gymnasieprogram som de tycker känns lockande. Då 
kanske de har mest nytta av gymnasietiden på det privata planet när de har svårt att hitta ett 
arbete inom samma bransch. 
 

5.4 Felkällor 
Det var 62 % (66 st.) av de före detta eleverna som svarade på enkäten. Det är inte 
heltäckande men jag tycker att det borde ge en tydlig fingervisning av vad flertalet anser om 
inriktningskurserna i alla fall. Det är olika många elever som har läst de individuellt valbara 
kurserna så där är det svårare att dra slutsatser. Jag vill tro att det är genomsnittselever som 
har svarat på enkäten men det kan lika gärna vara vissa grupperingar som t.ex. eleverna med 
de högsta betygen eller de som bodde på skolan som har svarat i större utsträckning. De två 
senaste avgångsklasserna har jag undervisat i så de har en personlig relation till mig. Det kan 
göra att fler känner sig manade att svara på enkäten. Däremot kan det få motsatt verkan om de 
inte tycker om mig. De som nyligen har gått ut från gymnasiet har tydligare minnen av 
kurserna vilket kan göra att det är lättare för dem att besvara frågorna. Jag trodde att 
svarsfrekvensen skulle bli högre på de två senaste avgångsklasserna än på de andra och det 
blev den men jag trodde att skillnaden skulle vara större. Att de skulle favorisera eller döma 
ut mina kurser, Matematik B och Sällskapsdjur, beroende på min person verkar inte stämma 
för de kurserna fick helt olika resultat.  
 
I undersökningen av Skolverket (1999) arbetade 25 % av naturbrukselevernas flickor inom 
jordbrukssektorn och 15 % inom handel. Några av dem som arbetar inom handeln skulle 
kunna vara i zoohandeln och alltså i branschen. Det kan vara något lättare för dem som 
arbetar som djurvårdare att svara i den här undersökningen just för att de arbetar i branschen 
och kan känna sig mer intresserade av att ge sin syn på gymnasiekurserna. I den här 
undersökningen var det 26 % (17 st.) som arbetar inom branschen och det är bara något mer 
än genomsnittet. Det skulle kunna tyda på att det är ett genomsnitt av tidigare elever som har 
svarat vilket skulle göra undersökningen mer trovärdig.  
 
En stor svaghet i undersökningen är att jag inte har testat svaren matematiskt för att se vilka 
kurser som har en signifikant skillnad mellan låg grad av nytta och hög grad av nytta utan jag 
har gått helt godtyckligt på mitt sunda förnuft. En annan stor svaghet är att man inte kan 
utläsa av enkätsvaren om de före detta eleverna tycker att de har haft nytta eller inte nytta av 
en kurs i sitt arbete, fortsatta studier eller privat, förutom någon som uttryckligen skrev det 
under sista frågan. Jag hade tänkt att man skulle besvara enkäten utifrån alla tre vinklingarna 
men skrev inte det uttryckligen så det skulle säkert ha gett annorlunda svar om jag hade gjort 
det. Om jag skulle göra om undersökningen skulle jag förtydliga innebörden av nyttan i 
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enkäten. En del tycker kanske att de har haft nytta av en kurs för att de tyckte kursen var rolig, 
eller för att de är intresserade av ämnet rent allmänt. Andra tänker mer på nyttan av kursen i 
arbetslivet. Jag frågade endast efter nuvarande sysselsättning så flera kan ha haft kortare eller 
längre anställning inom djurvårdsbranschen tidigare. 
 
Jag kan omöjligt vara helt neutral då jag ingår i utvärderingsprocessen (Lundahl och Öquist, 
2002) och dessutom arbetar med några av de utvärderade kurserna. Det här är ingen studie där 
det går att få några tvärsäkra svar utan det är mycket beroende av den som tar del av den. 
 

5.5 Slutsats 
Syftet med det här arbetet är att få reda på om eleverna tycker att det är nyttiga kurser som de 
läser på naturbruksprogrammets djurvårdsinriktning på Lillerudsgymnasiet och om det är 
någon eller några kurser som skulle kunna bytas ut. Frågeställningarna är: Har de före detta 
eleverna haft nytta av kurserna som de läste på Lillerudsgymnasiets naturbruksprogram med 
djurvårdsinriktning? Var det riktigt att ta bort hästkunskapskursen som inriktningskurs? 
 
De tidigare eleverna tycker att de har haft nytta av sina inriktningskurser. Det var bara 
Mikrobiologi och genetik som de inte tycker att de har haft nytta av. Av de individuellt 
valbara kurserna var det mer varierat och det fanns flera kurser som de tidigare eleverna inte 
tycker att de har haft nytta av. Det går inte att säga om det var rätt att ta bort kursen 
Hästkunskap enbart utifrån nyttan för det var ungefär lika många tidigare elever som tyckte 
kursen var nyttig som mindre nyttig. Jag anser att man bör se över om Utrotningshotade arter 
kan göras om för att passa djurvårdsinriktningen bättre. Engelska B är den kurs som störst 
andel i den här studien tycker att de har haft nytta av, 82 %, (18 st.). Jag tycker ändå att den 
ska vara kvar bland de valbara kurserna. Det är viktigt att utvärdera både 
naturbruksprogrammet, djurvårdsinriktningen och själva skolan eftersom gymnasieskolan har 
flera mål att arbeta mot (Ekholm och Lander, 1993). Skolverkets programmål är ett exempel. 
Den här studien ska förhoppningsvis ge en ny infallsvinkel till fortsatta diskussioner och en 
fördjupad utvärdering av djurvårdsinriktningen på Lillerudsgymnasiet. 
 

5.6 Fortsatt forskning 
Om jag skulle gå vidare med en ny undersökning så skulle jag i första hand intervjua tidigare 
djurvårdselever som arbetar med djur i någon form. Det skulle också vara intressant att 
intervjua arbetsgivare och arbetsledare till tidigare elever. Det vore också önskvärt och 
utvecklande både för gymnasieskolan och för branschen om det kunde initieras en 
yrkesnämnd för djurvård. 
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Har du haft nytta av kurserna du läste på Lillerudsgymnasiet? 
 
 
En studie om hur utbildningen är anpassad till behovet 
 
Den här enkäten skickas ut till dig som har gått ut naturbruksprogrammets djurvårdsinriktning 
vid Lillerudsgymnasiet i Vålberg år 2003 eller senare samt till dig som går sista året. Syftet är 
att få en uppfattning om vilka kurser som är viktiga att ha med sig ut i arbetslivet som 
djurvårdare eller djurskötare eller att ha med sig till fortsatta studier i området. 
 
Studien ingår i mitt examensarbete på gymnasielärarprogrammet vid Karlstads universitet. 
 
Varför finns det ett kontrollnummer på enkäten? 
 
Kontrollnumret finns med för att jag ska kunna undvika att skicka en påminnelse till dig om 
du redan har svarat. Jag kommer sedan att ta bort det första bladet med kontrollnumret inför 
mitt fortsatta arbete. I den publicerade rapporten ska det inte finnas någon möjlighet att utläsa 
vem som har lämnat vilket svar. 
 
Var snäll och returnera enkäten i det bifogade kuvertet inom en vecka. Porto behövs inte. 
 
Om du har några frågor kring studien så hör gärna av dig till Anna Westlund 
E-post: anna.westlund@lillerud.se 
Telefon: 054-840 820 
 
 

Stort tack för din värdefulla medverkan! 
 
 
Anna Westlund 
 
Lärare på Lillerudsgymnasiet 
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1 Bakgrunds information 
 
1. Vilket år tog/tar du gymnasieexamen?    2003      2004      2005      2006      2007     2008 
 
2. Vad har du för sysselsättning nu? ......................................................................................... 
 
2 Inriktningskurser 
Dessa kurser har alla på djurvårdsinriktningen läst.  
I vilken mån tycker du att du har haft nytta av kursen? 
 
3. Sällskapsdjur Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
4. Djursjukvård Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
5. Lantbruksdjursskötsel Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
6. Hästkunskap Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
7. Byggnadsunderhåll Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
8. Djurkunskap grundkurs  Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
(åk 1)     □        □                 □           □ 
 
 
9. Mikrobiologi och genetik Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
      □        □                 □           □ 
 
10. Etologi  Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
 
3 Individuellt val 
Kryssa endast i de kurser du har läst.  
I vilken mån tycker du att du har haft nytta av kursen? 
 
 
11. Djurhållning i park Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
12. Mjölk- och nötköttsproduktion  

Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
13. Sällskapsdjur fördjupning  Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
           □        □                 □           □ 
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14. Svinskötsel Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
15. Fårskötsel Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
16. Hundar  Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
17. Utrotningshotade arter Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
18. Småföretagande A Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
19. Idrott B  Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
20. Historia A Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
21. Engelska B Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
22. Matematik B Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
23. Annan ������ Inte alls I ganska låg grad             I ganska hög grad I mycket hög grad 
     □        □                 □           □ 
 
 
4 Allmänt 
 
24. Vilka andra kurser borde vara inriktningskurser och alltså obligatoriska på 
djurvårdsinriktningen? Skriv gärna något annat som du har tänkt på också. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 

Tack för din medverkan
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Kurser på naturbruksgymnasiets djurvårdsinriktning på 
Lillerudsgymnasiet 
 
Kärnämnen  Poäng 
Svenska A + B 200 
Engelska A  100 
Matematik A  100 
Samhällskunskap 100 
Idrott och hälsa A 100 
Estetisk verksamhet 50 
Religionskunskap 50 
Naturkunskap A 50 
 
Naturbrukskurser  Poäng 
Arbetsliv � naturbruk 100 
Arbetsmiljö och säkerhet 50 
Projekt och företagande 50 
Datorkunskap 50 
Kretslopp  50 
Växt- och djurliv 50 
Ekologi  50 
Basmaskin � körning 50 
 
Inriktningskurser Poäng 
Sällskapsdjur  200 
Djursjukvård  150 
Lantbruksdjursskötsel 150 
Hästkunskap  150 
Byggnadsunderhåll 100 
Djurkunskap grundkurs 50 
Etologi  50 
Mikrobiologi och genetik 50 
 
Projektarbete  100 
 
Individuellt valbara Poäng 
Mjölk- och nötköttsproduktion 100 
Svinskötsel  100 
Sällskapsdjur fördjupning 100 
Historia A  100 
Engelska B  100 
Hundar  50 
Utrotningshotade arter 50 
Fårskötsel  50 
Småföretagande A 50 
Matematik B  50 
Idrott och hälsa B 50 


