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Författare: Katja Nilsand 

Sammanfattning 

I nya läroplanen, Lgr 11, finns fältstudier inkluderat som obligatoriskt moment i 
geografiundervisningen för årskurs 7-9. Syftet med min undersökning är att beskriva och analysera 
vad några utvalda lärare har för inställning till begreppet fältstudier i allmänhet och om de arbetar med 
detta didaktiskt för att främja kunskapen av 3, utav mig utvalda, geografiska begrepp i synnerhet. 
Dessutom belyses lärarens roll eller betydelse för elevernas inlärning inom ett ämne.  
Strukturerade besöksintervjuer har genomförts med sex stycken lärare på en skola i Stockholms län 
som undervisar för årskurs 7-9. Urvalspopulationen består utav en SO-lärare från vardera arbetslag. 
Resultatet har sedermera analyserats med hjälp av tidigare teorier om ämnena språk- och 
begreppsutveckling, utomhuspedagogik och lärarens roll. 
Studiens primärdata visar att lärarna är positiva till fältstudier men få har arbetat med metoden 
tidigare. Lärarna anser att det är krångligt och svårt med fältstudier samt att det tar mycket tid för 
planering och genomförande. Något som kan gå ut över kollegornas schemalagda lektioner.  
De flesta informanterna valde inte att nämna fältstudier som ett didaktiskt alternativ vad gäller 
inlärning av de tre begreppen som jag valt ut från kursplanen i Lgr 11. 
Vidare ansåg informanterna att lärarens roll och betydelse spelar en stor del i hur elevernas inlärning 
främjas. En engagerad lärare med en positiv attityd till ett ämne kan öppna elevernas ögon och ge dem 
en positiv inställning till ett ämne.  
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Inledning 

 
Idén till arbetet uppkom under en SO-konferens med alla SO-lärarna i en kommun i Stockholms län, 
där jag närvarade för att få inspiration till examensarbetet. Konferensen handlade om nya läroplanen, 
Lgr 11, och de förändringar som gjorts inom SO-ämnena. Jag som haft geografi som andra ämne 
under min lärarutbildning blev därför intresserad av hur dessa ändringar påverkar lärarnas arbetssätt. 
Jag har valt att hålla mig till geografiämnet genom att fokusera på dess didaktik, det vill säga 
vetenskapen om hur man lär ut geografi i eller, som i det här fallet, utanför klassrummet. 

I geografiämnets nya kursplan är nämligen föreskrivet att undervisningen ska innehålla ”Fältstudier av 
natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.” (Lgr11, Skolverket)  

Denna förändring i kursplanen från gamla Lpo 94 till Lgr11 verkade förvirra de flesta av SO-lärarna 
på konferensen. Eftersom vi under min tid på Institutionen för Naturgeografi och kvartärgeologi enligt 
nya rön fått lära oss att man lär sig geografiämnet allra bäst genom fältstudier, kändes ämnet relevant 
att behandla. Ramarna för examensarbetet i detalj har jag lagt upp hur, utifrån kvalitativa intervjuer 
med sex stycken SO-lärare på en årskurs 7-9 skola i Stockholms län, informanterna ställer sig till 
fältkursarbete. Ämnet är relevant då denna geografiska metod är föreskriven i den nya läroplanen. För 
att göra examensarbetet mera konkret har jag valt ut tre begrepp ur kursplanen för att se hur eller om 
lärarna väljer att didaktiskt lära ut begreppen med hjälp av fältstudier eller med andra geografiska 
metoder och arbetssätt. De tre begreppen är:  

 

1. Förnybara energitillgångar 

2. Urbanisering 

3. Klimatförändring    

 

Jag har valt ut just de här tre begreppen för att de känns angelägna och aktuella. Alla har de karaktären 
av ödesfrågor i ett större perspektiv. Förnybara energitillgångar och klimatförändring är relativt nya 
begrepp medan urbanisering är som begrepp och företeelse betydligt äldre. Urbanisering kan på sätt 
och vis sägas vara motorn i utvecklingen av det moderna samhället. Folkförflyttningar från 
landsbygden till städer har pågått i hundratals år. Hur dessa utvecklingsprocesser ser ut för olika 
samhällstyper, i samhällen på olika utvecklingsnivå etcetera torde kunna vara lämpligt att studera med 
hjälp av fältstudier. 

Teorier om språk- och begreppsutveckling, lärarens roll och utomhuspedagogik, vilka samtliga kan 
härledas till fältstudier som geografisk metod för lärande, kopplas sedermera till det resultat jag hämtat 
från mina sex intervjuer med SO-lärare.  
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Syfte 
Syftet med min undersökning är att beskriva och analysera vad några utvalda lärare har för inställning 
till begreppet fältstudier i allmänhet. Dessutom ska jag undersöka hur de arbetar med detta didaktiskt 
för att främja kunskapen av tre, utav mig utvalda, geografiska begrepp. Även lärarens roll eller 
betydelse för geografiämnet och för elevernas inlärning belyses. 

Frågeställningar 
• På vilket sätt arbetar informanterna med fältstudier? 
• Vilka hinder och möjligheter upplever informanterna att fältstudier medför? 
• Hur arbetar de med begreppsutveckling utav de tre utvalda geografiska begreppen? 
• Hur stor är lärarens roll och betydelse för elevernas inlärning anser informanterna? 
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Bakgrund 

Under bakgrund finner vi information som bygger upp bakomliggande fakta om begrepp och 
styrdokument. Dessa hjälper oss att förstå hur ämnet till uppsatsen uppkommit samt för att klargöra 
och definiera begreppen för läsaren så att denne får en grundläggande kunskap om ämnet. 
Definitionerna av begreppen hjälper dessutom läsaren att se texten ur författarens ögon. 

 
Styrdokument 

Styrdokument i utbildningsväsendets värld är förhållningsregler i form utav läroplaner och kursplaner. 
Dessa är utarbetade från Skollagen och fungerar som riktlinjer för arbetssättet runt om i Sveriges 
skolor. Läroplanen fungerar som en förordning i vilken står beskrivet skolans värdegrund och vilka 
mål och riktlinjer som bör följas, medan i kursplanerna står det skrivet mer ämnesspecifikt vad 
undervisningen ska innehålla. Den nuvarande “Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet” kommer i uppsatsen att benämnas Lgr 11. Denna infördes den 1 juli 2011 och gäller 
således inte för de som går årskurs 9 under läsåret 2011/2012. Detta läsårs 9:or går efter den nu gamla 
”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet” som i arbetet kommer benämnas som Lpo94 
(Skolverket) . 

Läroplanens och kursplanens förändring från Lpo 94 till Lgr 11 

Det var vid kommunaliseringen1 av skolan i början på 1990-talet Lpo 94 uppkom och blev 
styrdokument för både grundskolan, förskolan och fritidshemmet. Målen i Lpo94s läroplan var 
uppbyggda på mål att sträva mot och mål att uppnå. Kursplanerna skulle i sin tur presentera ämnenas 
syfte, strävansmål, ämnenas struktur och vad eleverna skulle ha uppnått när de slutat årskurs 9. 
Nationellt styrda mål skulle vara vägledning för lärarna men de skulle inte vara styrda i detalj utan de 
skulle lokalt få utarbeta sina undervisningsmål. Tidigare hade låg-, mellan- och högstadiet varit 
milstolpar för vilka mål som skulle nås, men i Lpo 94 nöjde man sig med att sätta slutet på årskurs 5 
och 9 för att avstämma elevernas kunskap (Utbildningsdepartementet, Regeringens proposition 
2008/09:87). 

Regeringens proposition (2008/09:87) pekar på att det måste ske en förändring från strävansmål till 
kunskapskrav. Man menar att Lpo 94 inte ger tillräckligt raka mål för att kunna göra likvärdiga 
bedömningar på individ och verksamhetsnivå. Regeringen avser med samma proposition att göra 
läroplaner och kursplaner tydligare och dessutom återinföra avstämning av elevernas kunskap i årskurs 
3, 6 och 9. Läroplaner och kursplaner skulle bli tydligare och det var det som resulterade i Lgr11 som 
började gälla den 1 juli 2011. Jag vill påpeka att jag inte redogjort för alla förändringar i Lgr11 
eftersom alla inte är relevanta för uppsatsämnet. 

Skillnaden mellan Lpo94 och Lgr11 för själva geografiämnet har lett till tydligare mål och riktlinjer. I 
kursplanen (Lpo94) hittar vi underrubrikerna; ämnets syfte och innehåll, mål att sträva mot, ämnets 

                                                        
1 Kommunaliseringen var när skolorna gick från att styras av staten till att vara kommunstyrda (Åström, 

1991). 
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karaktär och uppbyggnad samt mål för eleverna att uppnå i slutet av det femte och nionde skolåret. I 
den nya kursplanen (Lgr11) läser vi istället underrubrikerna syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. 
Här finner vi dessutom uppstolpat vad eleverna ska kunna efter årskurs 3, 6 och 9. 

I Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i geografi (2011) kan vi läsa vidare om de specifika 
förändringar som gjorts från Lpo94 till Lgr11. Här skriver Skolverket att ämnets innehåll lyfts upp på 
ett tydligare sätt samt att ämnets problematiserande karaktär lyfts fram bättre genom att introducera 
geografins metoder och arbetssätt. Dessa metoder, som fältstudier och geografiska verktyg på Internet, 
verkar som centralt innehåll i den nya kursplanen. Denna förändring spelar en central roll i mitt 
examensarbete. Fältstudier nämns under centralt innehåll för både årskurs 4-6 och 7-9 men eftersom 
undersökningen i mitt arbete  endast är utfört på en 7-9-skola lyder kursplanen så här vad gäller 
fältstudier: 

Undervisningen i geografi ska behandla följande innehåll i årskurs 7-9 […] Geografins metoder, 
begrepp och arbetssätt[…] Fältstudier av natur och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering 
i närsamhället (Lgr11, 2011;162). 

Förutom att kursplanen uppmanar till att fältstudier ska behandlas inom geografiundervisningen finns 
även spår av krav på fältstudier i betygunderlagen för årskurs 7-9. För att en elev ska uppnå ett E i 
slutet på årskurs 9, det vill säga ett godkänt betyg, ska denne vid fältstudier använda kartor och 
verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt (Lgr11). Därför är det upp till läraren att inkludera 
fältstudier så att varje elev har en chans att nå ett godkänt betyg. 

I Geografiska Notiser (2010) har Anders Fridfeldt, studierektor för Institutionen för naturgeografi och 
kvartärgeologi på Stockholms Universitet, och Lena Molin, lektor på institutionen för didaktik vid 
Uppsala universitet, skrivit en artikel om den nya moderna geografiundervisningen som kommer 
införas med Lgr11. De båda har suttit med i en grupp som har utformat kursplanen i geografi. Vad 
fältstudier anbelangar menar författarna till artikeln att eleven ska lära sig förstå sin omvärld genom att 
tillämpa ‘Learning by doing’2, fältstudier, exkursioner och laborationer för att kunna observera och 
klassificera sin kunskap. Fältstudier ska även ingå i undervisningen för att eleverna ska kunna 
observera och kategorisera vad som händer i deras omvärld (Ibid.). 

Ämnet Geografi 
Geografi kan liknas vid en vetenskap som innefattar bitar från flera andra separata vetenskaper. Dessa 
vetenskaper fogas samman ur ett geografiskt perspektiv för att kunna se samband och helheter 
(Møller, 2003). Nedan ser vi ett Venndiagram som presenterar en teori om hur geografiämnet är 
uppbyggt (Figur 1). 

 

Figur 1. Teori om förhållandet mellan geografins olika dimensioner (Wennberg, 1990) 

                                                        
2 Learning by doing- att lära genom att göra är en teori av Dewey (Dewey, 2004) 



5 
 

Møller (2003) målar upp en likvärdig bild av vetenskapen bakom geografin och kallar det ett 
interdisciplinärt ämne. Geografi kan egentligen inte placeras in under varken de naturvetenskapliga 
eller samhällsorienterade ämnena eftersom det är ett syntesämne uppbyggt av vetenskaper relaterade 
till de båda, vilket visas i figur 1 ovan. Därför kan geografin placeras som mittpunken av vetenskaper 
inom humaniora och naturvetenskap (Møller, 2003). 

Vad gäller skolämnet geografi har jag valt att ta läsaren tillbaka i tiden för att förklara geografins olika 
roller för skolan. Wennberg (1990) har skrivit om hur geografin har förändrats i skolorna från början 
på 1900-talet. Han menar att geografiämnet har varit med sen folkskolan startade och detta pressade 
universitet i Lund, Uppsala, Göteborg och Stockholm att starta geografiska institutioner för att främja 
skolväsendets utlärning av geografi. Samtidigt hade inte de som arbetade och forskade på 
institutionerna något specifikt intresse för geografin i grundskolan och därför koncentrerade man inte 
heller sig på att utarbeta speciella anpassade kursplaner för ämnet. Det var inte sällan en lärare i ett 
annat ämne valde att ta över geografiundervisningen då denna var en ny intressant vetenskap. De 
utbildade geograferna som undervisade i grundskolan var få (Ibid.). Enligt Mondlane & Jansund 
(2003) kännetecknades geografiundervisningen, under början av 1900-talet, av att samspelet mellan 
natur och människa upplystes och vägdes samman.  

Under 1950-talet skedde så pass mycket specialisering inom geografiämnet så att det delades upp i 
natur- och kulturgeografi vilket blev grunden till ett nederlag för skolgeografin (Wennberg, 1990). 
Innan 1965 fanns geografiämnet i gymnasiet på alla linjer, vilket ändrades med den då nya läroplanen 
Lgy 65. Då upplöstes geografiämnet och blev istället delar av samhällskunskapen och naturkunskapen, 
men kunskapen av det splittrade geografiämnet hanns sällan med. I och med att geografin försvann i 
gymnasiet blev även högstadiet drabbat. Lärarna som utbildade sig i geografiämnet blev färre och färre 
och de lärare som jobbat med geografi i gymnasiet ombildade sig. Därför rådde det brist på 
geografilärare i högstadiet, men geografin överlevde på högstadiet. Detta för att dess kursplan hela 
tiden höll fast vid att geografin var ett integrerat natur- och kulturämne. Geografiämnet återtogs som 
ämne i gymnasiet först 1991 (Torell, 1998). 

I lärarutbildningen för det nya SO-ämnet integrerades inte bara kulturgeografin utan även 
naturgeografin. Nu skulle eleverna bedömas och få ett enda betyg i religion, historia, samhällskunskap 
och geografi, SO-betyget (Ibid.). Denna betygssättning har följt SO-ämnet fram till och med Lpo94 då 
det var upp till varje skola om de satte ett gemensamt betyg eller uppdelat i ämnena. I dagens Lgr11 
ska lärarna sätta åtskilda betyg i alla SO-ämnets fyra konstituenter.  

Torell (1998) menar att skolgeografin kan fungera som en samhällsspegel. Med detta menar han delvis 
att vi med hjälp av geografin hjälper till att balansera den ström av information som vi blir matade 
med av media som kan vara både vanställd eller godtycklig. Genom att vi kan följa skeden av globala 
frågor med ett geografiskt perspektiv kan vi se hur och varför de händelser som visas i media sker. 
Delvis menar Torell att vi med geografiämnet kan följa det som händer globalt, lokalt och regionalt 
med både människan och naturen. 

Begrepp 

Nedanstående begrepp är de som jag valt ut och som ligger till grund för den empiriska studien i ett 
senare skede av uppsatsen. Dessa preciseras, utifrån kontext i kursplanen, för att förenkla för läsaren. 
Dessutom förklaras även varför begreppen finns med i kursplanen kortfattat. Samtliga tre begrepp är 
hämtade från kursplanen i geografi för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). 
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Förnybara energitillgångar – I kursplanen för geografiämnet (Lgr11) står begreppet förnybara 
energitillgångar med i kontexten av geografiämnets centrala innehåll för årskurs 7-9. Det är meningen 
att grundskoleundervisning ska ge kunskap om alternativa drivmedel, men även vilka olika typer av 
alternativa energikällor som existerar. Detta kan kopplas till underrubriken syfte i samma kursplan där 
det står att eleverna genom undervisningen ska kunna se hur människans verksamhet får för 
konsekvenser på jordens natur. Dessutom ska eleverna kunna ”värdera lösningar på olika miljö- och 
utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.”(Lgr11 2011;160). I 
betygskriterierna för kunskapskrav i slutet på årskurs 9 kan vi även utläsa att förnybara 
energitillgångar och att förstå sig på vad människans handlande får för konsekvenser ingår i de 
kunskaper som krävs för att få ett E i betyg (Ibid.). Skolverket (2011) kommenterar varför de har valt 
att belysa förnybara energitillgångar. Eftersom användningen av fossila bränslen påstås påverka 
mängden växthusgaser i atmosfären som sedermera påverkar klimatet, jobbar man runt om i världen 
för att byta ut dem. Detta kan leda till nya möjligheter inom energisektorn om dessutom påverka 
människans sätt att bo och resa. Därför är begreppet förnybara energitillgångar med i kursplanen. 

Urbanisering - Kursplanen innehåller centrala innehåll som undervisningen ska innefatta och under 
rubriken Livsmiljöer hittar vi begreppet urbanisering. Begreppet ska ge kunskap om hur jordens 
befolkning är fördelad samt olika migrations mönster och konsekvenser av en ojämn 
befolkningsfördelning (Lgr 11). Som nämnt i inledningen för uppsatsen kan människans migration och 
bildandet av urbana miljöer vara till grund för många av de konsekvenser som eleverna ska lära sig om 
i grundskolan. Syftet med att lära sig om urbanisering och människans rörelsemönster är att eleverna 
ska kunna lära sig tolka sin omvärld och vad vi människor gör för att förändra jorden. 
Betygskriterierna innefattar spår av kunskapskrav för urbanisering då eleverna ska, för att nå ett 
godkänt betyg, kunna föra enkla resonemang om just detta. Enligt det kommentarsmaterial som getts 
ut för kursplanen i geografi (Skolverket, 2011) finns begreppet urbanisering med för att folk i största 
sannolikhet kommer fortsätta flytta till städer under elevernas uppväxt. Urbaniseringen leder till både 
möjligheter i form av ekonomisk tillväxt samt hinder i form av fattigdom. Därför är det viktigt att 
belysa detta fenomen. 

Klimatförändring - Under samma underrubrik som urbanisering, Livsmiljöer, finner vi begreppet 
klimatförändring. “Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan 
få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.”(Lgr11 2011;162) står det att 
undervisningen för årskurs 7-9 ska innefatta. Syftet med att undervisningen ska innefatta kunskap om 
klimatförändringar är att, liksom förnybara energitillgångar, att se vad människans verksamhet har för 
konsekvenser i naturen men även hur naturens processer påverkar jorden (Lgr11). Eftersom 
klimatförändringar genomsyrar många av de kunskapskrav som krävs för ett godkänt är detta begrepp 
relevant för elevernas inlärning. Enligt Skolverket (2011) har klimatförändringar en viktig del i 
geografiundervisningen. Människans utsläpp av växthusgaser har lett till en global uppvärmning vilket 
diskuteras i både media och vetenskapliga institutioner. Även om jorden alltid påverkats av 
klimatförändringar på olika sätt står mänskligheten inför en stor uppgift för att bromsa den globala 
uppvärmningen. Därför uppmärksammas klimatförändringar i kursplanen.  
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Tidigare Forskning 

Under denna rubrik som handlar om tidigare forskning kommer teorier presenteras som är relevanta 
för min analys och denna typ av studie. Dessa teorier kommer härmed ligga till grund för mitt resultat 
och har även tagits fram för att läsaren ska begripa den grund resultat och analys bygger på. 

Språk- och begreppsutveckling 
Anledningen till att rubriken innefattar både språk- och begreppsutveckling är för att jag anser att de i 
denna studie är likvärdiga, alltså betyder samma sak. Man kan inte utveckla sitt språk utan begrepp 
och man kan inte utveckla begrepp utan språk. 

Hur går språk- och begreppsutveckling till? 

För att förstå hur språk och begreppsutveckling går till börjar vi från början i livet. Bruner (2006) 
menade att begreppsutveckling framkommer under tre stadier i ett barns liv. Det första stadiet, den 
enaktiva representationen, är att med sin kropp tar sig barnet runt och undersöker verkligheten med 
hjälp av alla fem sinnena. Den andra fasen, den ikoniska representationen, visar sig genom att barnet 
har förmågan att visa med hjälp av symboler och bilder vad denne menar. Avslutningsvis, vid 6-7års 
ålder, går barnet in i en fas där han/hon förstår skriftspråk och andra arbiträra symboler, den 
symboliska representationen. Ju mer inriktad på den ikoniska och symboliska fasen ett barn blir desto 
mer bleknar den enaktiva fasen, menar Bruner (2006).  

På motsvarande sätt har Lev Vygotskijs teori om hur begrepp och språk utvecklas (Bråten et al.1998). 
Vygotskij hävdade att individers tankeprocesser ska uppfattas som en form av inre tal, som är 
kommunicerat och internaliserat med utgångspunkt i sociala samarbeten. Vygotskij har med grund i 
föregående mening en utvecklingsteori som kallas den proximala utvecklingszonen. Han menade att 
inlärningsprocessen hos ett barn kan förbättras med socialt samspel. Den potentiella utvecklingsnivån, 
det vill säga den nivå som barnet har möjlighet att höja sig till, nås i större utsträckning ifall barnet 
samarbetar med människor som är mer kompetenta och i en senare fas i utvecklingen. Då höjs barnets 
kompetens i samspel med andra och hon/han kan sedermera arbeta ensam med ämnet då kunskapen 
tillgodosetts i grupp (Ibid.). I en klassrumssituation kan denna utvecklingszon vara svår att utläsa, men 
om läraren bestämmer en utvecklingszon som kan passa för de flesta kan klassrummet fungera som en 
arena för språkutveckling där elever utbyter kunskaper och erfarenheter (Molloy, 2007). 

Enligt Piaget (1988) så går tänkandets utveckling från de praktiska handlingsprocesserna till symboler 
och tecken för att sedan hanteras som begrepp i sista skedet, vilket liknar Bruners (2006) teori om 
begreppsutveckling i mångt och mycket. Till skillnad från Vygotskij (Bråten et al. 1998) menar Piaget 
(1998) att samhällets och kulturens inverkan på barnet är liten och att barnets språk istället utvecklas 
ur ett evolutionistiskt perspektiv, det vill säga att sättet vi lever tvingar fram tankekonstruktioner som 
tillslut blir vårt språk, så kallat adaption.  

Språk- och begreppsutveckling i undervisningen 

Som relevant forskning vad gäller begreppsutveckling vill jag framförallt lyfta fram Arevik & Hartzell 
(2007). Deras forskning bygger på systematisk inlärning där kunnandet successivt utvecklas mot allt 
högre abstraktionsnivå. Denna typ av trappstegsinlärning menar de är en förutsättning för att man skall 
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kunna ta till sig olika begrepp. Detta torde vara speciellt relevant för denna uppsats som handlar om 
relativt komplexa begrepp såsom urbanisering, förnybara energitillgångar och klimatförändring. Dessa 
är samtliga begrepp som kräver en hel del bakomliggande tankestrukturer för att kunna förstås, vilket 
är i linje med dessa forskares definition av själva termen begrepp. 

Människan innehar olika tankekvaliteter som lärare ska ta fasta på i undervisningen för att bland annat 
främja begreppsutveckling (Arevik & Hartzell, 2007). Dessa tankekvaliteter är uppdelade i tre 
kategorier varav kategori 1 innefattar förmåga att systematisera, generalisera, se konsekvenser av 
handlande, ta ställning och reflektera över sitt tänkande samt att kunna tänka kritiskt. Denna kategori 
av tankekvaliteter menar författarna har förspråklig grund, det vill säga att dessa kan man lära sig 
redan innan människan utvecklar det verbala språket. Kategori 2 innefattar tankekvaliteter som 
förmåga att förstå problem med att förenkla verkligheten, att i tanken röra sig mellan det konkreta och 
det abstrakta, att sammanfatta och uppfatta budskap, att använda olika språkliga begrepp och 
perspektiv och förmågan till perspektivbyta och inlevelseförmåga. Den andra kategorin baseras på ett 
utvecklat språk som delvis bygger på kategori 1 men där orsak och verkan inte har samma betydelse 
för begreppsutvecklingen. Man kallar dessa tankekvaliteter med komplex språklig grund. Den sista 
kategorin innefattar endast en tankekvalitet och det är förmågan att ta till sig nya begrepp. Arevik & 
Hartzell (2007) menar att den tredje och sista kategorin är ett tecken på människans unika möjlighet att 
medvetet ta till sig kunskap och utveckla sin omvärld. De menar även att ett begrepp är mer än ett ord 
där olika tankestrukturer ligger bakom för att förstå vad begreppet egentligen betyder. 
Skolundervisningen måste ge eleverna redskapen och den bakomliggande kunskapen för att förstå 
begreppen (Ibid.). 

Arevik & Hartzell (2007) skriver även om praxismodellen3. Denna modell är ett redskap för samtal om 
undervisningens praktik, alltså hur undervisningen fungerar. Den är även en hjälp för lärare att 
analysera sin egen och andras undervisning.  

Figur 2. Praxismodellen, ett redskap för undervisningens praktik. (Arevik & Hartzell, 2007) 

Med A-nivån så ser vi verkligheten, vi upplever exempelvis naturen och samhället vi lever i. 
Fältstudier kan passas in i denna nivå. Vi ser det substantiella bakom orden. Med B-nivån beskriver vi 
och benämner våra upplevelser. Här fångar vi verkligheten i ord genom exempelvis kursböcker, det 
vill säga faktakunskaper. Den sista nivån, C-nivån, innefattar det mer abstrakta tänkandet. Här ser vi 
konsekvenser av handlande, analyserar och reflekterar. Undervisningen inom ett område bör innehålla 
fragment av alla tre nivåerna inom praxismodellen för att eleverna ska nå en så djup kunskap som 

                                                        
3 Modellen har vuxit fram i samspel mellan Arevik/Hartzells och Vygotskijs, Bruners och Hayakawas teorier 

(Arevik & Hartzell, 2007) 

C-nivån: Den språkligt abstrakta nivån. Processnivå där människan reflekterar över 
beskrivningar i A- och B-nivå. Man söker struktur och förståelse mer än faktakunskaper. 

B-nivån: Den språkligt beskrivande nivån. Kunskap på en enkel symbolisk nivå. Här inhämtas 
kunskaper om verkligheten. Undervisningsfokus ligger på fakta och beskrivningar. 

A-nivån: Den konkreta upplevelsenivån. Hur verkligheten är. Konkreta upplevelser och direkta 
sinnesupplevelser ligger till grund för kunskapen i A-nivån. 
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möjligt om ämnet. På detta sätt ger läraren eleverna den kunskapen som krävs för att förstå begrepp 
(Ibid.). 

En del andra forskare såsom Rousseau (2007) och Dewey (2004) fokuserar mer på upplevelsen som 
det centrala i begreppsinlärningen. Detta är en något annorlunda filosofi än Arevik & Hartzells (2007), 
vars teori ju handlar om att många olika djup ska representeras för att nå kunskap om ett begrepp. 

Rousseau (2007) lägger vikt vid att barnet, eller i det här fallet eleverna, ska stimuleras att lära med 
hjälp av lek och förstahandsinformation. Han menade att för att barnet/eleven ska få växa upp som 
intellektuellt egen ska inte andra forma henne/honom, utan få lära sig utav egna erfarenheter om 
naturen runtomkring sig. 

Dewey (2004) lägger liksom Rousseau mer tyngd på att kunskapen eller begreppet ska kunna kopplas 
till verkligheten. Begreppet ‘Learning by doing’ har växt fram efter Deweys teorier om att man ska 
koppla kunskapen till något praktiskt, någon erfarenhet eller någon koppling till verkligheten för att nå 
maximal kunskap om begrepp. Han menar att praktik, teori och reflektion hänger ihop och därför ska 
man inte utesluta det ena från det andra. Genom att eleverna får tänka själva och lösa problem utifrån 
deras egna erfarenheter lär de sig bättre än att de får läsa allt i en bok och memorera de fakta som 
nämns (Ibid.).  

Utomhuspedagogik och fältstudier 
I detta avsnitt ämnar jag presentera några teorier om utomhuspedagogik och fältstudier. Det ska 
påpekas att utomhuspedagogiken har många namn såsom utepedagogik och friluftslivets pedagogik. I 
denna studie har jag dock valt att använda ordet utomhuspedagogik där fältstudier innefattas som en 
del av denna typ av pedagogik.  

Vad är utomhuspedagogik? 

Vissa forskare såsom Dahlgren & Szczepanski (1997) och Gelter (2002) pekar på att 
utomhuspedagogiken skiljer sig rent didaktiskt från klassrummets pedagogik. De menar att den är 
speciell genom att både platsen och sättet att lära ut är signifikativt i lärandeprocessen. Vidare är den 
ofta ämnesövergripande och berör flera vetenskaper. I sammanhanget vill jag poängtera att uppsatsens 
fokus på fältstudier med anknytning till begreppen förnybara energitillgångar, urbanisering och 
klimatförändring är ett bra exempel på utomhuspedagogik som är ämnesöverskridande och där flera 
vetenskaper berörs. 

Utomhuspedagogiken kan beskrivas delvis som en metod med vilken läraren kan levandegöra 
läroplanens intentioner (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Författarna menar att “utomhuspedagogiken 
som metod skapar möjligheter att förena begreppskunskap, teoretisk kunskap och erfarenhets- och 
förtrogenhetskunskap”(Dahlgren & Szczepanski, 1997:23). Utomhuspedagogiken är en av de få 
pedagogikerna som säger var utlärningen sker, till skillnad från andra pedagogiker som behandlar hur 
utlärningen sker. Utomhuspedagogiken anger inte bara en plats utan även ett sätt att lära. Dahlgren & 
Szczepanski (1997) menar även att utomhuspedagogiken kännetecknas av två ting. Det ena 
kännetecknet är det fysiska förhållandet till verkligheten och det andra är helhetskaraktären. Med det 
menar de att utomhuspedagogiken skiljer sig från den disciplinära undervisningen som sker inomhus 
genom att ge ett helhetsintryck som kan vara och ofta är ämnesövergripande och behandla flera 
vetenskaper (Ibid.). 
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Utomhuspedagogik är ett kontinuerligt pågående processorienterat utbildningsexperiment. Det måste 
ges kontinuitet samt ingå i en långsiktig pedagogisk planering på alla nivåer och fortsätta livet 
igenom (Szczepanski, 1993:12). 

Liksom Dahlgren och Szczepanski (1997) liknar Gelter (2002) utomhuspedagogiken vid en didaktisk 
metod. Han menar att utomhuspedagogiken är “en upplevelsebaserad inlärningsprocess som äger rum i en 
utomhusbaserad miljö som ger lärande kvaliteter som inomhusmiljöer och indirekta läromedel innanför skolans 
väggar inte kan erbjuda”(2002:10). För utomhuspedagogiken är platsen, utnyttjandet av våra sinnen och 
våra intelligenser en central betydelse i undervisningen, enligt Gelter (2002). 

Flera andra forskare såsom Brügge et al (1999), Hammerman et al. (2001) och Magntorn (2007) tar 
upp att utomhuspedagogiken binder ihop teori och praktik. Metoden utomhuspedagogik fungerar som 
en brygga mellan teori och praktik (Brügge et al. 1999). Ett steg i inlärningsprocessen är att komma 
bort från skolbänkarna och utanför skolans väggar och integrera verkligheten med teorin. 

Lärare ska se naturen som ett laboratorie, där teorin eleverna lärt sig i skolbänkarna kan utföras 
experimentiellt (Hammerman et al. 2001). 

Magntorn som skrivit doktorsavhandlingen ‘Reading Nature- Developing ecological literacy through 
teaching’ (2007) anser att utomhuspedagogiken finns för att länka samman teorin och begreppen med 
verkligheten. Utan begreppen som man lär sig i klassrummet klarar man inte heller en fältstudie 
speciellt bra. Han menar att för att vi ska kunna diskutera ett samband i naturen måste vi samtidigt 
studera teorin bakom sambanden. På detta sätt hänger Magntorns (2007) doktorsavhandling ihop med 
Brügge et al.s (1999) teori om att utomhuspedagogiken är en brygga mellan teori och praktik. 

Utomhuspedagogik, till vilken nytta? 

Under denna rubrik tar jag upp teorier om vilken nytta utomhuspedagogiken har för barn och 
ungdomar inom skolväsendet.  

Utomhuspedagogiken kan tolkas på olika sätt beroende på våra egna perspektiv. Man kan tänka 
naturen är till för att användas och att vi genom utomhuspedagogiken lär oss om naturens resurser för 
framtida industriella bruk. Ett annat perspektiv är att vi använder naturen för rekreation och en paus 
från vardagen. Man kan även se utomhuspedagogiken som en metod för lärare att undervisa om 
naturens fragilitet som jordens framtida medborgare ska ta hand om (Hammerman et al. 2001).  

I hittillsvarande forskning har man kommit fram till att utomhuspedagogiken skapar positiva effekter 
hos eleverna såväl kunskapsmässigt som vad gäller inställningen till skolan. Flera forskare såsom 
Ericsson (2007) tar upp att man genom utomhuspedagogiken får en bättre känsla för samspelet mellan 
natur, kultur och samhälle. Andra såsom Boyle et al. (2007) menar också att utomhuspedagogiken rent 
allmänt höjer motivationen för skolarbetet, Vissa forskare såsom Strotz & Svenning (2004) menar 
t.o.m. att denna pedagogik ökar välmående hos både elever och lärare. 

Nyttan av utomhuspedagogiken är påverkan på både den kognitiva och den affektiva delen av lärandet, 
samt att eleverna lär sig om samspelet natur- kultur- och samhälle. Naturupplevelsen är det enklaste 
sättet för att få en känsla för naturen (Ericsson, 2007). Med utomhuspedagogiken får eleverna denna 
känsla och får även lära sig att ta ansvar, vara delaktig och samarbeta i grupp. Det är även viktigt för 
eleverna att lära sig om sin närmiljö genom att uppleva den, konstaterar Ericsson (2007). 

Szczepanski (1993) är inne på samma linje och menar att nyttan med utomhuspedagogiken dels kan 
vara att undervisa om varsamhet för vår kultur- och naturmiljö och även för ansvarstagande handlande 
med jordens ändliga resurser. ”En etisk ekologi omsatt i praktisk handling” (Szczepanski, 1993:12). 
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Det handlar även om att få kunskap om system och samband samt ekologiska, sociologiska och 
kulturella principer för att våra beslut ska resultera i hållbar utveckling (Ibid.). 

 

Figur 3. Modellen visar hur man på ett integrerat sätt kan se vad uteverksamheten främjar (Nilsson & 

Huitfeldt, 1996). 

Figur 3 förklarar varför utomhuspedagogiken är viktig för skolans verksamhet (Nilsson & Huitfeldt, 
1996). De menar att uteverksamhet utvecklar elevernas färdigheter i naturen, exempelvis så främjar 
skidåkning färdigheter i just detta. Uteverksamheten gynnar även kunskapen om naturen samt leder till 
ökad gruppkänsla samt förbättrar elevens egen personutveckling i och med att han/hon får en bättre 
bild av sin omvärld (Ibid.).  

Boyle et al. (2007) har gjort en studie på 300 elever som undersöker vilka effekter fältstudier har för 
elevernas inställning till skolan. Eleverna var både positivt inställda till fältstudierna innan och som ett 
resultat efter dem genomförts. Det man kom fram till var att fältstudier var positivt för elevernas 
känslomässiga inställning till skolan. Studien visade dessutom att elevernas motivation ökade och att 
de var mer benägna att ta in djupare kunskap om ämnet (Ibid.). Dunphy & Spellman (2009) som 
utförde en likvärdig studie på äldre barn fick däremot inte samma resultat. Här var de flesta positiva 
men det som var den största faktorn till den positiva inställningen var den sociala faktorn, att man är 
någonstans och gör någonting tillsammans. 

Somliga fenomen måste upplevas för att man ska förstå dem och betydelsen av praktisk kunskap ska 
betonas (Strotz & Svenning, 2004). Dessa färdigheter kan sedermera överföras till vidare resonemang 
i klassrummet och därmed vara byggstenar för vidare kunskap. Skolan är till största delen uppbyggd 
av boklig bildning och att det är dags för lärare och beslutsfattare att vidga sina vyer och möta kunskap 
på praktisk nivå. Mer praktisk undervisning skulle leda till ett ökat välmående för både lärare och 
elever. Med integration av praktisk kunskap skulle skolan bli mer meningsfull och därmed bidra till 
mer djupgående kunskap (Ibid.). 

Lärarens roll 
Liksom teorin om vad utomhuspedagogiken är och varför man väljer att använda sig av 
utomhuspedagogik, har läraren en roll i hur undervisningen är utförd och hur den tas emot av eleverna. 
Med rubriken lärarens roll menar jag inte att förklara hur hela yrkesrollen är uppbyggd utan snarare 
vad lärarens roll betyder för elevernas inlärning. 
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Lärarens roll ska återspeglas i en något sånär perfekt människa (Sjödén, 1990). Som lärare ska man 
vara spindeln i nätet, vara en god förebild, kunna hantera stress och vara en resurs för elevernas 
lärande. Man ska förutom det vara en inspirationskälla och intressant att lyssna på. Den massmediala 
faktorn är ytterligare en som lärarna måste handskas med. En av anledningarna att lärare är en utsatt 
profession är för att alla har gått i skolan och har förutfattade meningar om hur det ska gå till inom 
skolväsendet. Lärarens plikt måste möta individens rätt och kollektivets krav, menar Sjödén (1990). 
Enligt författaren så har lärarnas uppgifter ökat markant under senare år eftersom läraryrket har gått 
från att vara enbart lärare till att ha ansvar för sociala ämbeten och utredningar av olika slag. I 
läroplaner och likabehandlingsplaner står att alla elever har lika rätt till kunskap, vilket ökar lärarnas 
ansvar för att alla elever ska kunna tillgodose sig denna. Lärarna måste vara kreativa för att möta 
elevernas inlärningssvårigheter med varierande pedagogik som redskap (Ibid.).  

Hattie (2009) har gjort en studie på över 80 miljoner elever som handlar om vad som påverkar elevers 
studieresultat, vilket resulterat i begreppet ‘Visible Learning’. Studien visar att lärarens handlande 
spelar roll i inlärningsprocessen, dock ej så mycket som andra processer och effekter (se figur 4). 
Enligt figuren har den normala utvecklingen en viss effekt på barnens inlärning, ungefär lika mycket 
som lärarens effekt. Det som spelar störst roll är andra effekter såsom exempelvis formativ bedömning 
och klassrumsmiljö (Ibid.).   

      

             

Figur 4. Hatties figur om påverkan på elevernas studieresultat (Hattie, 2009). 

Läraren i sig gör inte skillnad, men vad läraren gör är det som spelar roll (Hattie, 2009). Samspelet 
mellan lärare och elev betonas samt att lärarna inte bara ska koncentrera sig på att lära ut utan 
kontinuerligt inhämta kunskap om hur eleverna lär sig bäst. Engagemang och passion är centralt och 
avgörande för hur eleverna tar till sig kunskap. Hattie (2009) menar dessutom att om en lärare har 
höga krav och hopp om elevernas utveckling och kunskaper så projiceras detta i klassrummet vilket i 
sin tur leder till bättre studieresultat i slutänden. 

Lärarens roll och inställning till utomhuspedagogiken 

Utomhuspedagogiken ofta är ämnesöverskridande och berör flera vetenskaper. För genomförandet 
krävs följaktligen en bredare kunskap hos läraren jämfört med den strikt disciplininriktade 
pedagogiken i klassrummet. 

Jag har valt att lyfta fram ett antal forskare såsom Dahlgren &Szczepanski (1997), Hammerman et al 
(2001) , Hattie (2009) och Møller (2003) som alla vittnar om de höga kraven på lärarna vid 
genomförandet av utomhuspedagogik. Dahlgren & Szczepanski (1997) påpekar, precis som 

Andra effekter och 
processer som påverkar 
elevens resultat 
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Hammerman et al. (2001) (se Utomhuspedagogik, till vilken nytta?), att utomhuspedagogiken kan se 
väldigt olika ut beroende på vem som utför den. Turistguiden lägger tyngden på ett ämne medan 
läraren lägger tyngden på något annat. Ofta så har den som leder en fältstudie en bakgrund som färgar 
hur denna behandlar ett ämne. Därför kan även en lärares bakgrund färga hur denne väljer att 
undervisa utanför skolans väggar (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  

De lärare som har goda ämneskunskaper, förstår ämnesinnehållet i undervisningen bättre och att 
lärarna då på ett bättre sätt kan anpassa elevernas framsteg av yt- och djuplärande i fråga om just 
innehållet i det ämnet (Hattie, 2009). Liksom Hattie (2009) menar Szczepanski (1993) att kvalitén på 
en utomhusupplevelse är baserad på ledarens kunskaper om en specifik utemiljö. På motsvarande sätt 
adderar Dahlgren et al. (2007) att läraren måste ta sina elever ut ur skolbyggnaden för att få uppleva, 
vilket leder till ansvarstagande och tidskrävande planering för läraren. 

Enligt Møller (2003) är det upp till läraren att planera för och vara tillräckligt inläst på geografiämnet 
för att man ska kunna leda och lotsa eleven genom ett tema. Med det menar han att om läraren har 
tillräcklig kunskap om geografins centrala begrepp så kan läraren utan elevernas vetskap smyga in 
exempelvis processer om nederbörd när man läser om ett land. I utomhuspedagogiken gäller det att 
läraren kan så mycket som möjligt av geografiska begrepp och processer för att få så mycket ut av 
fältstudien som möjligt. Är läraren kompetent inom sitt ämne speglar det även upplägget på 
undervisningen. Om en lärare kan sina begrepp och har kunskap om ämnet är det dessutom enklare att 
förklara geografiska samband för eleverna (Ibid.). 

Metod 

Nedan följer en redogörelse av metoden jag valt för studien.  

Genomförande 
 I nya läroplanen, Lgr 11, ligger ett nytt moment obligatoriskt inom geografiämnet som är fältstudier 
som metod. Ändringen bidrar till att lärarna måste anpassa undervisningen efter de nya kursplanerna 
och därmed är det intressant att se vad lärarna tycker om detta. Jag har valt att göra en studie bland 
högstadielärare för att se hur deras inställning är till fältstudier. Jag har även valt ut tre begrepp ur nya 
kursplanen och frågat informanterna om hur de idealiskt skulle vilja jobba med dessa begrepp för att 
se om någon av de automatiskt kopplade de till arbete med fältstudier. Slutligen appliceras lärarens 
roll och betydelse för elevernas inlärning.  

Mina primärdata är baserad på sex stycken strukturerade besöksintervjuer. Dessa intervjuer 
karaktäriseras av att man har fasta frågor och fasta frågeområden samt att svaren registreras med penna 
och papper och/eller med bandspelare (Johansson & Svedner, 2010). Författarna beskriver resultatet 
av intervjuer som metod i egenskap av djupgående men smal information. Enligt Dahmström (2011) 
är besöksintervjuer positiva delvis för att de ger möjlighet för intervjuaren att ställa krångligare frågor 
än vid en enkät och att oklarheter kan redas ut på plats för informanten. Det som kan vara negativt är 
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att intervjuaren styr sin informant vilket kan leda till intervjuareffekter4. Bjørndal (2007) menar att 
samtalet är det bästa sättet att kunna uppleva eller ta del av den andres perspektiv, samt att intervjuer 
ger större chans för flexibilitet. 

Innan intervjuerna gick ett brev ut till informanterna där jag informerade om undersökningen samt de 
etiska aspekter som föreligger studien (se Bilaga 1 och Etiska aspekter). De fick även frågorna till 
intervjun så att de kunde vara förberedda på hur intervjun skulle vara uppbyggd.  

När intervjuerna skulle äga rum satte vi oss ner i ett tyst rum, avskärmat från annan personal på skolan 
som kunde störa. Informanten fick reda på att intervjun skulle bandas men att efter dem analyserats 
och examensarbetet examinerades skulle inspelningarna raderas som man kan läsa i Johansson & 
Svedner (2010). Anledningen att jag valde att spela in med bandspelare är att bandspelaren får med 
mer information än om man antecknar eller bara lyssnar och skriver ned ur minnet. Det som kan vara 
negativt med bandspelare är att intervjusituationen kan kännas konstlad (Bjørndal, 2007).  

Urval 
Den strukturerade intervjun utfördes på en skola i en närförort till Stockholm. Min relation till skolan 
är väletablerad. Eftersom min studie vilar på ändringar av geografiämnet för årskurs 7-9 var det av 
lärarna som undervisar i de åldrarna som var aktuella att intervjua. Sex stycken behöriga SO-lärare 
valdes ut, en lärare från vardera arbetslagen på skolan. Fyra av informanterna var kvinnor och två män, 
men studien är inte genusrelaterad och därför kommer jag heller inte jämföra kvinnornas och männens 
svar gentemot varandra. 

Urvalet är limiterat till sex personer och resultatet kan inte tala för alla lärare i Sverige eller ens i 
kommunen, utan endast vad SO-lärarna på den specifika skolan anser om fältstudier. Vidare studier 
skulle kunna innefatta fler lärare från hela landet eller en totalundersökning av alla SO-lärare i 
kommunen. Det hade även varit intressant att ha en annan approach och fokusera på hur lärare som är 
behöriga kontra inte behöriga i geografiämnet ställer sig till fältstudier. 

Etiska aspekter 
För att informanterna skulle känna sig trygga gick dels ett brev ut samt att jag personligen gick igenom 
vilka etiska aspekter som jag tar hänsyn till. På så sätt känner informanten mindre stressad och kan 
svara ärligt och inte utifrån vad den sociala normen säger eller vad denne tror att jag vill höra. Enligt 
Vetenskapsrådet (2011) ska man vid undersökningar utgå från och presentera olika etiska aspekter för 
informanterna för att det ska räknas som god forskningssed.  

• Informationskravet – Jag som utför studien måste informera alla berörda parter om vad min studie 
kommer handla om. I mitt fall valde jag att skicka ut ett brev om vad studien handlar om till de 
berörda informanterna.  

• Samtyckeskravet – De som är berörda samtycker om att man använder material som jag som 
forskare insamlat samt även samtycker om att vara med i studien. Informanterna var medvetna om 
att intervjuerna spelades in samt vad materialet skulle användas till. 

                                                        
4 Intervjuareffekter kan vara om informanten blir påverkad av intervjuaren tonval eller sinnesstämning, 

eller att påverkas av socialt tryck där informanten känner sig tvingad att svara enligt sociala normer. 
(Dahmström, 2011) 



15 
 

• Konfidentialitetskravet – Informanterna blev informerade om att intervjuerna ska behandlas med 
konfidentialitet och försiktighet och ingen annan än jag samt examinatorerna på Stockholms 
universitet ska få tillgång till materialet. Personuppgifter lämnas utanför och informanterna får 
pseudonym där de nämns i studien. Varken skolans namn eller vilken kommun nämns förutom att 
jag sagt att den ligger i en närförort till Stockholm.  

•  Nyttjandekravet – Informanterna blev informerade om att intervjuerna endast kommer att 
användas till forskningsändamål och de bandade materialet kommer att raderas efter att studien 
examinerats. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet betyder att studien eller empirin är tillförlitlig vilket enligt Hansson (Föreläsning 
20111114) är grundläggande för att en studie ska få räknas som vetenskaplig Om studien har 
reliabilitet är resultatet eller iallafall mätningen upprepbar. Som nämnt tidigare kan inte denna studie 
leda till slutsatser om hela lärarkåren men dock ge ett tillförlitligt resultat till hur det ser ut bland SO-
lärarna på den utvalda skolan. En intervju med samma informanter torde visa samma resultat med 
brasklappen att det är svårt att upprepa exakta intervjuer eftersom vi är individer och därför kan svara 
olika vid olika tillfällen samt ha olika tillit till mig som forskare kontra en annan forskare (Hansson, 
20111114).   

Validitet beskrivs som giltighet av Dahmström (2011). Det är till vilken grad det man mäter är giltigt 
och det gäller att ha så god eller hög validitet som möjligt. Man kan även benämna validitet som 
relevans för ett ämne. Om man ej mäter rätt information eller variabel kan man inte heller förvänta sig 
ett relevant resultat för den frågeställning man har. Hög reliabilitet är nödvändigt för att vi ska nå hög 
validitet i vår studie (Dahmström, 2011). Som nämnt ovan har studien reliabilitet men det kan vara 
svårt att upprepa den. Resultatet har validitet för den urvalspopulationen och den skolan som studien 
utförts på, men är inte applicerbart på resten av Sverige och dess skolor och lärare. 

Hur har materialet bearbetats och analyserats? 
Materialet har sammanställts efter varje intervjutillfälle och informant. Utifrån intervjufrågorna och 
frågeställningarna har sedan materialet legat till grund för resultatet. Där har jag lärt känna materialet 
genom att studera en informant åt gången. Sedermera jämförde jag informanternas svar och försökte 
hitta samband mellan dessa. Slutligen letade jag efter samband mellan informanternas svar och de 
teorier som finns representerade under rubriken Tidigare forskning, enligt tillvägagångssätt i 
Dahmström (2011). Jag har inte valt att transkribera intervjuerna för att jag inte ville analysera hur 
informanten uttryckte sig utan snarare vad informanten sa.  

Intervjuerna är analyserade med en strävan om objektivitet, vilket är en av grundprinciperna för 
vetenskaplighet anser Hansson (20111114). Jag har med hjälp av det insamlade materialet försökt att 
förenkla och se samband i resultaten. Analysen går även ut på att förklara olika mönster i 
informanternas svar samt att försöka sig på att förklara både varför vi kan se dessa mönster samt om 
de kan knytas samman med tidigare forskning på ämnet (Bjørndal, 2007).  
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Resultat  

Nedan följer resultaten av de intervjuer som jag utfört som primärdata för studien. Informanterna har 
pseudonym för att möta konfidentialitetskravet (Se Etiska aspekter). Utformningen av resultatet är 
uppdelat i en kort presentation av informantens bakgrund samt vad han/hon svarat som kan härledas 
till mina fyra frågeställningar. 
 

Informant 1: Anneli 

Den första informanten, Anneli, har utbildning i alla SO-ämnena och är därmed behörig i desamma. 
Hon har arbetat som lärare i 26 år på samma skola och undervisar för tillfället bara i SO-ämnena. 

På vilket sätt arbetar informanten med fältstudier? 

Vad gäller hur Anneli jobbar med fältstudier menar hon att hon alltid försöker få in fältstudier i all typ 
av geografiundervisning, både natur- och kulturgeografiskt. I naturgeografin använder hon sig av 
skolans närområde för undervisning. Hon säger att i skolans närområde kan man undersöka bergarter, 
se isräfflor och klapperstensfält. ”Egentligen är det bara att gå utanför dörren”, säger Anneli. Vad 
gäller kulturgeografi brukar Anneli också utgå från närområdet och se hur det utvecklats genom 
tiderna. I årskurs 9 brukar hon åka in till Stockholms innerstad för att se Stockholms stadsmorfologi 
och samhällsutveckling. 

Vilka hinder och möjligheter upplever informanten att 
fältstudier medför? 

Anneli menar att möjligheterna med fältstudier är att de öppnar ögonen på eleverna och för de att 
tänka på ett sätt de inte tänkt förut. Hon menar dessutom att eleverna upptäcker hur spännande 
geografiämnet kan vara och hon upplever att eleverna tycker att det är kul att komma utanför skolan 
och upptäcka kunskapen i verkligheten. Vad gäller hinder så menar Anneli att det egentligen inte finns 
några, annat än att det kan vara lite tidskrävande och kräver planering. Hon anser att det är viktigt för 
läraren att vara väl förberedd inför en fältstudie så att man vet vad man ska göra så att man kan se 
teorin i verkligheten. 

Hur arbetar informanten med begreppsinlärning utav de tre 
utvalda geografiska begreppen? 

Anneli börjar med att förbinda begreppet urbanisering till närområdet och hur hon skulle vilja låta 
eleverna förstå vad urbanisering var genom att koppla begreppet till elevernas verklighet för att de ska 
förstå vad urbanisering innebär. Vad gäller förnybara energitillgångar menar hon att skolan arbetar 
mycket med hållbar utveckling i sig och därför är det lätt att knyta an den kunskapen till skolans egna 
arbetssätt. Hon anser att kunskapen om förnybara energitillgångar kan tillgodoses genom debatter och 
jämförelser med andra länder. Anneli lägger stor vikt vid att hennes elever verkar satsa mycket på att 
vara energisnåla hemmavid, och därmed kan man låta eleverna själva undersöka hur miljömedvetna 
deras eget hem är. Det sista begreppet, klimatförändring, relaterar Anneli till ett arbete de gjort i 
årskurs 7 där eleverna fått välja ut länder och beskriva hur klimatförändringar drabbar dessa samt vad 
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landet gör för att förbättra eller försämra klimatet. Eleverna får själva leta information och tillsammans 
studerar de konsekvenserna av landets handlande. Anneli anser att det är viktigt att man diskuterar 
huruvida vårt eget leverne är hållbart, exempelvis ”Ska man hålla på att flyga till Thailand?”. Hon 
menar dessutom att begreppet klimatförändring är underliggande många olika ämnen och 
framkommer när eleverna gör nyhetsrapporteringar där de får se konsekvenser av 
klimatförändringarna. 

Hur stor är lärarens roll i undervisningen anser informanten? 

Anneli menar att lärarens roll är dels att väcka intresset för ett område samt att vara informatör, 
vägledare och att hjälpa eleverna att se problemen och de konsekvenser som de medför. I fältstudier 
anser hon att lärarens attityd och roll är a och o eftersom det är läraren som hjälper eleverna att öppna 
ögonen och se kunskapen utomhus. Lärarens intresse spelar stor roll för hur kunskapen tas in av 
eleverna, säger Anneli. 
 

Informant 2: Malin 

Informant 2 kallas här Malin. Hon har arbetat som lärare i SO-ämnena men har inte läst 
samhällskunskap i sin utbildning. Hon berättar att hon är behörig eftersom hon arbetat som lärare i 
10år. 

På vilket sätt arbetar informanten med fältstudier? 

Malin menar att hon aldrig jobbat med fältstudier tidigare men eftersom det nu kommer vara 
obligatoriskt har hon börjat fundera på att utnyttja närområdet för dessa. Hon menar att det finns 
mycket man kan göra av naturgeografi i området, men att hon känner sig dåligt inläst på vad som finns 
och måste därmed lära sig mer om det. Malin påpekar att lärarna har pratat om det nya obligatoriska 
momentet och kommit fram till att man kan även studera samhället och därmed få in kulturgeografin. 
“Det känns som ett nytt ämne men lite svårt”, säger Malin. 

Vilka hinder och möjligheter upplever informanten att 
fältstudier medför? 

Malin menar att eleverna kan lära sig mer om sin närmiljö, vilket då räknas till möjligheter med 
fältstudier. Hon tycker även att fältstudier påbjuder integration av olika ämnen, det vill säga att fler än 
geografiämnet kan beröras, vilket ses som positivt. Hinder med fältstudier är främst att det tar tid, 
anser Malin. För det första ska hon själv vara inläst på området och sedan kan det ta tid från de andra 
lärarnas lektioner eftersom man måste iväg och det kanske går en hel dag, menar Malin. Planering och 
mycket tid men det kanske ger mer sen, hävdar hon. 

Hur arbetar informanten med begreppsinlärning utav de tre 
utvalda geografiska begreppen? 

Malin menar att alla tre begreppen lärs ut bäst om de integreras i all geografiundervisning. Hon 
presenterar en metod där hon i årskurs 7 introducerar begreppen för att sedan följa upp dessa vid varje 
nytt tema de tar upp. På så sätt ökar hon kunskapen om begreppet kontinuerligt, menar Malin. 

Hur stor är lärarens roll i undervisningen anser informanten? 

Enligt Malin spelar läraren stor roll för ett ämne. Hon säger att geografi inte är hennes paradämne och 
menar att hon kanske skulle kunna få eleverna mer intresserade om hon brann för ämnet lite mer. 
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Malin säger att hon förstår att om en lärare inte är engagerad och visar att den kan ett ämne så lyssnar 
inte eleverna på samma sätt. Hon hävdar dessutom att eleverna är lättare att motivera ju yngre de är 
och ger exempel där hon i årskurs 7 kan låta eleverna vara kreativa och rita i kartkunskap men i 
årskurs 9 är det utlärningssättet förkastligt, då måste man som lärare anpassa nivån till kunskapsnivån 
och attityden i klassen. 
 

Informant 3: Pilla 

Den tredje intervjun utförde jag med Pilla som är SO-lärare sedan 9 år tillbaka. I sin utbildning har 
hon läst samhällskunskap, historia samt lite religion men ingen geografi, men liksom Malin säger hon 
att hennes arbetslivserfarenhet gör henne behörig i alla ämnena. 

På vilket sätt arbetar informanten med fältstudier? 

Pilla har aldrig arbetat med fältstudier förut och menar att lärarna på skolan ska ordna några fasta 
färdiga fältstudier som alla kan ta del av. Någon i Naturgeografi och någon i kulturgeografi. Det är 
dem fältstudierna som jag kommer att genomföra, inte fler, menar Pilla. 

Vilka hinder och möjligheter upplever informanten att 
fältstudier medför? 

Möjligheter med fältstudier är att ämnet blir mer levande för eleverna, tycker Pilla. “Det är viktigt att 
man kan visa ämnet där och då”, menar hon. Resultatet av inlärningen blir bättre än när man bara 
studerar ämnet i böcker och på bilder. Pilla menar att de största hindret med fältstudier är planeringen 
samt tiden det tar för att genomföra dem. Dels att man ska ta sig tid att ta sig någonstans samt att man 
tar tid från andra lärares lektioner eftersom man inte hinner genomföra en fältstudie på en lektion. 

Hur arbetar informanten med begreppsinlärning utav de tre 
utvalda geografiska begreppen? 

Eleverna och Pilla brukar börja varje tema med att antingen göra en eller att gå igenom en redan 
befintlig begreppslista för vilka begrepp eleverna ska kunna när blocket eller temat är klart. Pilla 
tycker att begreppsinlärning av de tre begreppen idealiskt skulle kunna integreras med NO-ämnet, i 
alla fall vad gäller förnybara energitillgångar och klimatförändringar. Då kan eleverna göra en slags 
fördjupning på begreppen under mer lektionstid, i grupper eller individuellt. Pilla påpekar att 
integrering mellan NO-ämnena och SO-ämnena skulle ge mer tid även för fältstudier, där man kan 
exempelvis åka och besöka ett värmekraftverk där man kan få in både kemi, fysik och konsekvenserna 
det har för naturen och samhället i geografin. Begreppet urbanisering skulle Pilla idealt koppla till 
samhällsutveckling i olika länder.  

Hur stor är lärarens roll i undervisningen anser informanten? 

Pilla menar att läraren har stor roll eftersom det är han eller hon som skapar ett arbetsklimat som är till 
fördel för inlärningen. “Det är viktigt att få med sig eleverna oavsett om de vill det eller inte”, säger 
Pilla (Ibid.). Man måste få eleverna att inse att allt är inte roligt, men man måste ändå lära sig det. Att 
läsa en lärotext eller att lära sig en begreppslista ingår också i undervisningen, menar Pilla. Hon 
påpekar att hennes utbildning och bakgrund kan påverka hur hon lär ut men att hon försöker att lägga 
lika stor vikt vid alla SO-ämnena. Pilla anser att hon själv ibland kan gå för djupt in i de ämnena on är 
utbildad i och det tycker hon inte alltid är av godo eftersom det lätt kan bli för avancerat för eleverna. 
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Informant 4: Tore 

Informant 4 kallas Tore. Han är SO- och svensklärare och har varit så i 30 år. Tore har läst alla SO-
ämnena men i geografi har han bara läst kulturgeografi, inte naturgeografi. 

På vilket sätt arbetar informanten med fältstudier? 

Tore påpekar att han nästan aldrig tidigare har jobbat med fältstudier, med undantag för någon enstaka 
gång. Han säger att klasserna ofta är ute och studerar samhället med historiska ögon i just 
historieämnet, men ej geografin. Nu när fältstudier blir obligatoriskt har han börjat analysera vilka 
olika geografiska fenomen som finns i närområdet. Tore menar att närmorådet innefattar ganska 
mycket intressant naturgeografi som man kan använda sig av. 

Vilka hinder och möjligheter upplever informanten att 
fältstudier medför? 

De positiva aspekterna med fältstudier är att eleverna får komma ut och se verkligheten. “Jag tror nog 
att man skulle tjäna lite på att göra lite mera saker ute faktiskt”, menar Tore (Intervju, 20111115). Tore 
anser att man traditionellt sätt varit alldeles för inriktad på namngeografi och kartor, men man har varit 
dålig på att studera omgivningen. Nya läroplanen är bra eftersom den lyfter upp saker som man rent 
slentrianmässigt inte har hållt på med så mycket, säger Tore. De negativa aspekterna är att det är 
tidskrävande och att man inte kan planera in det på enbart en lektion och där kan det uppstå problem 
lärare emellan, menar han. 

Hur arbetar informanten med begreppsinlärning utav de tre 
utvalda geografiska begreppen? 

Tore gillar att jobba med lite alternativa undervisningssätt för att eleverna ska nå kunskap. Han 
berättar att eleverna hade gjort en teaterföreställning om just begreppet klimatförändring. Just det 
begreppet är aktuellt konstant i SO-ämnet eftersom man kan se problem och konsekvenser av det, 
menar Tore. Vad gäller både urbanisering och förnybara energitillgångar påpekar Tore att han gärna 
jobbar med begreppen ämnesintegrerat med alla SO-ämnena samt energitillgångar med NO-ämnena. 
Han lägger samtidigt till hur viktigt det är att belysa begreppet urbanisering då det ofta tas upp i 
media.  

Hur stor är lärarens roll i undervisningen anser informanten? 

Eleverna är anpassningsbara och tar fasta på den modell som läraren arbetar utifrån, menar Tore. Men 
läraren spelar extremt stor roll tror han. 
 

Informant 5: Magnus 

Magnus, som han kallas i denna studie, har arbetat som lärare i 26 år och hans utbildning innefattar 
samhällskunskap, historia, religion och juridik, men ingen geografi. 

På vilket sätt arbetar informanten med fältstudier? 

Magnus har i första hand varit ute på exkusioner i naturgeografi där han och eleverna studerat 
närlandskapet. Han påpekar att de ibland får hjälp av stockholms universitets naturgeografer att 
botanisera i det landskap som finns runtikring. I kulturgeografi har Tore inte varit ute på fältstudier 
tidigare. 
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Vilka hinder och möjligheter upplever informanten att 
fältstudier medför? 

Fältstudier gynnar möjligheten att visualisera kunskapen man lär sig i klassrummet och visar de spår 
som landskapet visar när man faktiskt koncentrerar sig för att se dem, anser Magnus. Fältstudierna kan 
ställa till det för undervisningen totalt och för de andra lärarna, men Magnus ser inga pedagogiska 
hinder med fältstudier. Det är krångligt, men utbytet är desto större när man tar sig tid, menar han. 

Hur arbetar informanten med begreppsinlärning utav de tre 
utvalda geografiska begreppen? 

Det viktigaste med utlärningen av dessa begrepp är att eleverna tar till sig att dessa begrepp berör just 
dem, menar Magnus. Begreppen är närfrågor för varje levande individ och därför är det ytterst viktigt 
att få eleverna att förstå att dessa företeelser kommer påverka hela deras liv och människorna efter 
deras liv. Därför tas dessa begrepp upp kontinuerligt inom alla SO-ämnena.  

Hur stor är lärarens roll i undervisningen anser informanten? 

Magnus tycker att lärarna spelar en överraskande stor roll i undervisningen. Han menar att man själv 
ska blicka tillbaka till den tiden man gick i skolan och tänka på de lärare som visade engagemang 
kontra de som visade olust till sitt yrke eller ett ämne. “Lärarens metoder och att man kan förmedla det 
man tycker är roligt i ett ämne är av avgörande betydelse”, säger Magnus (Intervju, 20111116). 
 

Informant 6: Astrid 

Den sista intervjun gjordes med en kvinna som här kallas Astrid. Hon har läst alla fyra SO-ämnena i 
sin utbildning och har jobbat som lärare i 20 år. 

På vilket sätt arbetar informanten med fältstudier? 

Astrid tycker att skolans läge gynnar förutsättningarna för fältstudier. Hon har inte jobbat mycket med 
det innan men med nya läroplanen ska Astrid försöka implementera mer fältstudier i 
geografiundervisningen. Hon kan även tänka sig ett samarbete med NO-undervisningen. 

Vilka hinder och möjligheter upplever informanten att 
fältstudier medför? 

Den största möjligheten fältstudier medför är att göra det eleverna läst i läroböckerna lite mer verkligt. 
I närområdet finns mycket av det som eleverna läser om i böckerna så då kan man ta chansen att se 
dessa för att verkligen förstå vad dessa fenomen är och hur de har uppkommit. Dessutom kan det ge 
klassen sammanhållning då de får göra saker tillsammans utanför klassrumsmiljön. Tiden och 
planeringen är de negativa aspekterna. Detta leder i sin tur att mängden fältstudier begränsas, menar 
Astrid. 

Hur arbetar informanten med begreppsinlärning utav de 3 
utvalda geografiska begreppen? 

Begreppet Klimatförändring är det som Astrid jobbar mest med i geografin, medan de andra 
begreppen urbanisering och förnybara energitillgångar har fått ta större del i samhällskunskapen och i 
NO-ämnena. Astrid tycker att det är viktigt att integrera aspekter från SO och NO för att eleverna ska 
kunna förklara och förstå alla tre begreppen djupare.  
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Hur stor är lärarens roll i undervisningen anser informanten? 

Astrid menar att läraren har jättestor roll. Det är viktigt att läraren entuiasmerar och får eleverna att 
tycka att ett ämne är roligt samt att kunna introducera ett ämne på ett spännande sätt. Det är även 
viktigt för läraren att uppmärksamma om alla elever hänger med samt att de under ämnets gång förstår 
vad de håller på med. 

Analys 

I detta avsnitt ska jag använda frågeställningarna för att presentera de mönster som jag sett i 
resultatdelen samt jämföra dessa med de föreliggande teorierna. 

På vilket sätt arbetar informanterna med 
fältstudier? 
Resultaten av de sex intervjuade lärarna visade att mer än hälften av dem, fyra av sex stycken, aldrig 
eller nästan aldrig tidigare hade jobbat med fältstudier innan Lgr 11 började gälla. Nu när fältstudier 
finns med som ett obligatoriskt inslag i kursplanen i geografiämnet kommer lärarna vara tvingade att 
integrera det i sin undervisning. De två övriga informanterna som tidigare hade haft fältstudier i sin 
undervisning påpekade att de hade använt sig av dessa för i första hand naturgeografi där eleverna 
studerat naturgeografiska kännetecken i närområdet. I kulturgeografi nämnde Anneli att hon brukar 
studera samhället uppbyggnad och utveckling. 

Informanterna verkar till största delen klara med hur de tänker arbeta med det nya obligatoriska 
momentet eftersom de har diskuterat hur de ska lösa detta gemensamt under konferenser. Det kommer 
att utarbetas fasta fältstudier på skolan som inte kräver så mycket planering i både kultur- och 
naturgeografi, så att de som känner att fältstudier inte är deras favorit kan ta del av dessa. 
Intervjupopulationen är även ense om att förutsättningarna för att göra fältstudier i närområdet är goda 
samt att närliggande orter och Stockholms stadskärna är lättåtkomligt för framtida studier i 
kulturgeografi.  

Vilka möjligheter och hinder upplever 
informanterna att fältstudier medför? 
Till att börja med väljer jag att presentera de möjligheter som informanterna anser att fältstudier 
medför. De intervjuade lärare anser att fältstudier öppnar ögonen på eleverna och får dem att tänka på 
ett sätt som de inte gjort förut. Liksom Gelter (2002) menar informanterna att fältstudier gynnar 
elevernas inlärning med alla våra sinnen och intelligenser samt att den öppnar för möjligheter för 
inlärning på ett annat sätt än i en klassrumssituation. 

Större delen av informanterna menade att fältstudier medförde att eleverna kunde lära sig 
sammankoppla teorin de fått lära sig i klassrummet med den verklighet som naturen visar. Malin 
ställer sig positiv gentemot det faktum att eleverna fick lära sig om sitt närområde. Dessa resultat kan 
sammanföras med Brügge et al. (1999) som menar att utomhuspedagogiken är bryggan mellan teori 
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och verklighet, samt Dahlgren och Szczepanskis (1997) teori om att utomhuspedagogiken levandegör 
läroplanens intensioner. Även Ericsson (2007) som påpekar att naturupplevelsen är viktigast för att få 
en känsla för naturen. 

Boyle et al. (2007) visade i sin studie att fältstudier medförde att eleverna blev mer positiva och att 
fältstudier hade effekter på deras inställning till skolan och likaså gör några informanter i denna studie. 
Anneli menar att eleverna upplever att det är kul att komma utanför skolans område för att inhämta 
kunskap. 

Något som ungefär hälften av informanterna sa var att fältstudier var ett sätt att levandegöra det 
eleverna hade sett i böckerna i klassrummet och att inlärningen dessutom förbättrades när eleverna 
fick en djupare kunskap än den som kan ges av böcker och bilder. På samma sätt kan Arevik & 
Hartzells (2007) teorier om tankekvaliteter och praxismodellen integreras i resultatet. Informanterna 
och Arevik & Hartzell påpekar att kunskapen blir bättre när inlärningen sker på mer än en nivå i 
undervisningen. Enligt praxismodellen (se figur 2) grundläggs kunskap bäst om den både upplevs i 
verkligheten på A-nivå, samt i böcker på B-nivå och genom diskussioner och resonemang på C-nivå. 
Denna modell kan liknas vid det informanterna menar att fältstudier möjliggör. 

I likhet med Nilsson & Huitfeldts (1996) modell om vad utomhuspedagogik är bra för (se figur 3), 
menar Astrid att fältstudier också kan medföra en gruppkänsla och att fältstudier är något som är 
socialt betingat. Något som även Dunphy & Spellman (2009) visat i sin studie om fältstudier. 

Fältstudier medför även hinder enligt de intervjuade lärarna. De menar att mycket tid och planering 
går åt att genomföra en fältstudie och att det är komplicerat. Samtidigt anser de flesta informanterna att 
man förstör för sina kollegor genom att låna tid från deras lektioner eftersom en fältstudie inte går att 
göra under endast ett lektionstillfälle i geografi. Detta skulle jag vilja koppla till Sjödén (1990) som 
menar att pressen att hinna med läraryrkets essenser har blivit större med åren och det kollektiva 
kravet på en lärare har ökat likaså. Ur informanternas svar om vilka hinder fältstudier har kan man 
med Sjödéns (1990) ögon utläsa stress att hinna med alla antaganden, att man vill vara en god kollega 
och en fängslande lärare för sina elever. 

Ytterligare ett hinder som informanterna uppger är att de måste hinna läsa in sig på ämnet ordentligt 
innan en fältstudie kan genomföras ordentligt. Detta kan härledas till Magntorn (2007) som menar att 
man måste vara väl förberedd och vara inläst på de begrepp som man kan komma att möta i en 
fältstudie för att man ska kunna få ut så mycket nytta och kunskap av den som möjligt. Något som 
informanterna i fråga verkar vara medvetna om. 

Hur arbetar de med begreppsutveckling utav de 3 
utvalda geografiska begreppen? 
Informanterna angav att de gärna kopplar begreppen till elevernas verklighet för att de ska kunna 
relatera till dem. Man kan likna detta arbetssätt till både den teori som Piaget (1988) har om barnets 
språk- och begreppsutveckling och även Deweys (2004). Piaget (1988) menar att sättet vi lever tvingar 
fram vårt språk, vilket i detta fall skulle vara att sättet eleverna lever frambringar kunskap om begrepp 
om lärarna kopplar dessa till elevernas verklighet. Likaså menar Dewey (2004) att för att kunskap ska 
uppnås måste begrepp kopplas till verkligheten genom ‘Learning by doing’. 

Flera av intervjudeltagarna arbetar med de tre begreppen genom att integrera dem i flera ämnen i både 
SO- och NO-undervisningen. På så sätt ges extra tid till eftertanke och även till fältstudier. 
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Ämnesintegreringen gör dessutom så att eleverna lär sig skilda aspekter av ett och samma begrepp 
vilket främjar kunskapens djup, menar Astrid. Informanterna påpekar även att många av begreppen 
introduceras i ett tidigt skede i undervisningen för att sedan vara återkommande i denna under årskurs 
7-9. Systematisk inlärning av ett begrepp leder till kunskap på högre abstraktionsnivå. Genom att 
eleverna blir kontinuerligt matade med ett begrepp ökar också kunskapens abstraktionsnivå om 
begreppet (Arevik & Hartzell, 2007). 

Pilla förklarar att hon brukar dela upp klassen i arbetsgrupper, men det finns även tillfällen när de 
jobbar individuellt. Vygotskij (i Bråten et al. 1998) menar att barns och elevers sociala samarbeten kan 
leda till att kunskapen förbättras eftersom alla eleverna i en grupp tvingas höja sin prestationsnivå som 
de andra eleverna i gruppen innehar. Denna teori stödjer Pillas arbetssätt med att dela upp eleverna i 
grupper, dock inte att arbeta individuellt. Det är upp till läraren att bestämma om vilken 
utvecklingszon eleverna befinner sig i för att göra klassrummet till den arena där erfarenhetsutbyte 
samt kunskap höjer alla elevernas kunskap (Molloy, 2007). 

Några av informanterna påpekade hur viktigt det är att utbilda eleverna i hur man tar hand om vår 
planet. Både begreppet klimatförändring och förnybara energitillgångar kan kopplas till hur eleverna 
kommer att tänka och agera i framtiden ur miljösynpunkt. Szczepanski (1993) menar att undervisning 
om varsamhet för vår natur- och kulturmiljö och ansvarstagande om jordens ändliga resurser är den 
nytta som utomhuspedagogiken kan underlätta.  

I intervjuerna förekom egentligen bara ett svar som innefattade att informanten självmant nämnde att 
man kan arbeta med fältstudier för att främja kunskapen om de tre utvalda begreppen. Däremot 
påpekades att elevernas verklighet skulle kopplas till kunskapen av begreppen, vilket skulle kunna 
härledas till en eller flera fältstudier. Ett exempel är Annelis respons på hur hon arbetar med begreppet 
urbanisering där hon uppger att hon vill förbinda begreppet till närområdet. Här skapas en öppning till 
en fältstudie.  

Tore säger att han tycker om att jobba med alternativa undervisningssätt, vilket också kan härledas till 
fältstudier. Han påpekar att han tidigare gjort en teaterföreställning om klimatförändringar för att höja 
elevernas intresse för begreppet. Med hjälp utav lek och förstahandsinformation kan elevens kunskap 
fördjupas och ge det som krävs för att förstå ett begrepp (Rousseau, 2007). 

Hur stor är lärarens roll i undervisningen anser 
informanterna? 
Informanterna är eniga om att lärarens roll är av betydelse för undervisningen. Liksom Sjödén (1990) 
menar Magnus att alla har gått i skolan och kommer ihåg att de lärare som visade engagemang och lust 
för ett ämne var de som kunde inspirera eleverna bäst.  

Läraren i sig gör inte så stor skillnad men vad läraren gör är det som spelar roll (Hattie, 2009). Likaså 
anser Pilla att det är läraren som skapar arbetsklimatet samt Magnus menar att lärarens metoder är av 
avgörande betydelse för undervisningen. Det är upp till läraren att trots tidskrävande planering och 
ökat ansvarstagande ta med eleverna ut för fältstudier där eleverna kan uppleva det de läst i 
klassrummet (Dahlgren, 2007). 

Samtliga informanter angav att de trodde att lärarens intresse och inställning till ett ämne kan ha stor 
innebörd för elevernas inlärning. Magnus menar att det är viktigt att man kan förmedla det man tycker 
är roligt. Lärarens bakgrund kan färga undervisningen både innanför och utanför skolans väggar och 
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det är upp till var och en lärare att välja vad den vill lägga tyngd på i undervisningen (Dahlgren & 
Szczepanski, 1997; Hammerman et al. 2001).  

Malin påpekar att hon måste anpassa sig efter elevernas intressen beroende på vilken ålder de är. I 
årskurs 7 kan undervisningen vara mer kreativ medan i årskurs 9 måste hon anpassa undervisningen 
efter attityden och kunskapsnivån i klassen. Enligt Bruners (2006) teorier om olika faser kan detta bero 
på att eleverna i årskurs sju befinner sig närmre den enaktiva fasen medan eleverna i årskurs 9 har lagt 
den fasen längre bakom sig och befinner sig på den mer abstrakta språknivån. 

Med stöd av Møller (2003) är det upp till läraren att planera inför fältstudier och vara väl förberedd på 
de begrepp som kan uppkomma under fältstudiens gång. Han menar även att ju mer kompetent en 
lärare är inom sitt ämne desto större utbyte för eleverna. Hälften av de intervjuade lärarna har inte läst 
geografi i sin utbildning och bara två stycken har läst både natur- och kulturgeografi. I motsats till 
Møller (2003) anser Pilla att hon ibland går för djupt in i de ämnena hon själv studerat vilket ibland 
kan göra det för svårt för eleverna. På så sätt kan det vara negativt att vara för inläst, menar hon. 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att belysa lärarnas inställning till fältstudier och att se i vilken mån de 
arbetat eller hade tänkt arbeta med fältstudier. Dessutom undersöktes hur tre utvalda begrepp från nya 
kursplanen i geografi planerades att arbeta med. Lärarna har förutom detta även svarat på hur stor 
betydelse läraren har för elevernas inlärning.  

Slutsatser och konsekvenser 

Slutsatserna av resultat och analys är att informanterna är positivt inställda till fältstudier, men de 
tycker att det är omständigt och det tar mycket tid. Få av lärarna hade jobbat aktivt med fältstudier före 
metoden infördes i nya läroplanen, Lgr 11. Nu kommer lärarna vara tvungna att integrera fältstudier i 
undervisningen, vilket några informanter tycker är svårt och krångligt. Det krävs att lärarna har 
planerat och är pålästa på geografiska begrepp när de ska ge sig ut på fältstudier (Møller 2003; 
Magntorn 2007). Mot den bakgrunden kan man förstå att de lärare som inte har en gedigen 
geografiutbildning i sin utbildning anser att den nya läroplanens metod sätter lärarens 
geografikunskaper på prov. Konsekvenserna av detta resultat skulle förhoppningsvis kunna bli att 
skolledning tillsammans med lärarkåren väljer att vidareutbilda de SO-lärare som fattas 
geografiutbildning, för att de ska kunna känna sig bekväma att utföra fältstudier.  

Vidare var det bara en av de sex informanterna som nämnde att hon kunde tänka sig att arbeta med 
fältstudier för att främja inlärningen av de tre utvalda begreppen klimatförändring, urbanisering och 
förnybara energikällor. I motsats till Piaget (1988) och Rousseau (2007) valde de flesta lärarna i 
studien att de idealt hade valt att jobba teoretiskt med begreppen, inte praktiskt. Skolan är till största 
delen uppbyggd av boklig bildning och det är dags för lärare att möta kunskap på praktisk nivå. Detta 
skulle leda till ett ökat välmående för både lärare och elever och skolan bli mer meningsfull och 
därmed bidra till mer djupgående kunskap (Strotz och Svenning, 2004). Frågan som ställdes vid 
intervjun var inte ledande såtillvida att hade jag ställt frågan på ett annat sätt i syfte att bara få reda på 
hur fältstudier skulle kunna behandla de tre begreppen hade nog resultatet blivit annorlunda (se bilaga 
2, fråga 5). Flera av lärarna var inne på spåret om att använda närområdet och Stockholm stad för att 
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förklara begreppet urbanisering, vilket skulle kunna kopplas till en fältstudie även  om frågan som sagt 
inte ställdes explicit. 

Den sista frågeställningen som studien behandlar är den om lärarens roll eller betydelse för elevernas 
inlärning. Samtliga informanter anser att läraren spelar stor eller mycket stor roll för elevernas 
inlärning. Därtill menar de att lärarens attityd och inställning har inverkan på elevernas inställning till 
ett ämne i likhet med Dahlgren & Szczepanski (1997). Resultatet på den sista frågeställningen gick 
hand i hand med de teorier som tagits upp i avsnittet ”Tidigare forskning”. Konsekvenserna av detta 
resultat blir dels att återigen påpeka att en vidareutbildning av de SO-lärare som fattas 
geografiutbildning skulle vara på sin plats och dels att medvetandegöra för lärare som faktiskt saknar 
motivation och engagemang att det återspeglas på elevernas skolgång och framtida inställning till ett 
ämne. 
 
Hur generaliserbart är mitt resultat? 

De slutsatser jag har dragit utifrån resultatet kan inte appliceras på alla berörda SO-lärare i Sverige då 
urvalet i min metod bara innefattar SO-lärarna på en skola. Däremot eftersom en lärare från varje 
arbetslag valdes ut kan slutsatserna appliceras på alla arbetslagen i den berörda skolan. Man kan 
endast spekulera i huruvida alla SO-lärare i kommunen, länet eller landet har samma inställning till 
fältstudier som min urvalspopulation. 

Min metod för studien var kvalitativa strukturerade besöksintervjuer och det står klart att 
påvisbarheten och generaliserbarheten skulle varit större ifall man hade gjort fler intervjuer eller 
enkätundersökningar och den disponerade tiden hade varit längre (Dahmström, 2011). Studien har 
dock både reliabilitet och validitet med avgränsningen att resultatet gäller för mitt urval av 
informanter. 
 
Fortsatt forskning 

Vid en mer omfattande studie eller framtida forskning skulle man kunna utveckla forskningsområdet 
och undersöka andra aspekter och perspektiv på förändringarna av geografiämnet i Lgr 11. Den första 
aspekten som väcker mitt intresse skulle vara att undersöka hur sociokulturella och ekonomiska 
förhållanden påverkar skolornas och lärarnas möjligheter till och intresse av fältstudier. Går pengar 
och möjlighet till fältstudier hand i hand, eller är det lärarnas inställning och intresse som styr 
möjligheterna till utomhuspedagogik?   

Den andra aspekten skulle kunna vara att jämför lärarnas inställning och sätt att arbeta med fältstudier 
utifrån ett genusperspektiv. Här skulle vi kunna jämföra kvinnliga lärare med manliga och se ifall det 
skiljde sig åt och varför. 

Det tredje perspektivet skulle kunna vara om inställningen till fältstudier hade geografisk anknytning. 
Gör man mer fältstudier i norra kontra södra Sverige? 

Det sista perspektivet som fångat mitt intresse skulle vara att följa de lärare som varit informanter i 
denna studie för att se hur deras inställning och arbetssätt med fältstudier förändras genom åren. Hur 
kommer de att ta sig an den geografiska metoden? Hur kommer inställningen till fältstudier se ut om 5 
år? Kommer fältstudier vara ett självklart inslag i SO-undervisningen eller har lärarna kommit på ett 
sätt för att undkomma dem? 
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Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att den viktigaste slutsatsen är att trots att många av 
informanterna är positiva till fältstudier har få av dem valt att jobba med sådana förut innan det blev 
ett obligatoriskt moment i geografiundervisningen. Varför det är så går bara att spekulera i, men nu är 
det de facto en realitet att lärarna skall implementera fältstudier i undervisningen, oavsett nuvarande 
något passiva inställning. Om jag skulle försöka mig på att ge en förklaring till denna inställning så 
tror jag att det helt enkelt är en kombination av att kravet inte funnits i den tidigare läroplanen och att 
det trots allt är ett krävande moment både resurs-och kunskapsmässigt.  

De flesta av lärarna vet att de positiva aspekterna av utomhusdidaktik är att denna specifika 
undervisningsform kopplar teori till elevernas praktiska verklighet, vilket ger eleverna djupare 
kunskap om begrepp inom geografin. Trots detta framhåller de flesta av lärarna att det mest idealiska 
sättet att arbeta med de av mig utvalda begreppen är att kontinuerligt återkomma till dessa teoretiskt 
inom både SO- och NO-ämnena, utan att nämna den praktiska delen det vill säga de möjligheter som 
fältstudier kan ge för fördjupning i de aktuella begreppen. Här handlar det sannolikt om att begreppen 
som sådana, förnybara energitillgångar, urbanisering och klimatförändring, dels är relativt nya begrepp 
jämfört med riktlinjerna i Lo94 och dels är begrepp på en förhållandevis hög abstraktionsnivå. Det 
faller sig möjligen naturligt med ett teoretiskt angreppssätt, men vid närmre eftertanke är det kanske 
just abstrakta begrepp som behöver förtydligas med hjälp av verkligheten. Eftersom begreppen berör 
verkliga och synnerligen aktuella ödesfrågor i samhället kunde man kanske ha förväntat sig fler 
reflexioner kring fältstudier av informanterna. Både påverkan på naturlandskapet genom etablering av 
förnybara energiformer liksom kulturgeografiska konsekvenser av växthuseffekten torde vara 
synnerligen lämpliga att belysa genom fältstudier. 

Slutligen vad gäller lärarens roll och betydelse är lärarna ense om deras attityd och engagemang för ett 
ämne spelar stor roll för elevernas inlärning. Därför kan man bara hoppas att lärarnas attityder och 
engagemang för geografididaktiken sammanfaller med den kunskap som krävs för att utföra 
fältstudier. Jag kan dock konstatera att ingen av informanterna har tagit upp undervisning genom 
fältstudier i anslutning till denna fråga, det vill säga lärarens roll utifrån denna aspekt. Tidigare 
forskning såsom Dahlgren &Szczepanski (1997), Hammerman et al (2001), Hattie (2009) och Møller 
(2003) vittnar alla om de höga kraven på lärarna vid utomhuspedagogik. Jag tolkar de uteblivna 
kopplingarna till fältstudier i detta sammanhang som en konsekvens av att fältstudier är ett nytt 
moment i och med Lgr 11 och att det därför saknas en bredare erfarenhet i ämnet för att man skall 
associera till vilka särskilda krav det ställer på lärarrollen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Brev till Informanterna 
 
Hej!  
  
Jag är student på Stockholms Universitet som läser min näst sista termin inom Lärarprogrammet i Stockholm. 
Jag kommer att bli behörig lärare i engelska och geografi för grundskolans äldre åldrar samt gymnasie- och 
vuxenutbildning. Under min sista AUO termin skriver jag nu ett arbete i geografididaktik, med inriktning på det 
nya geografiämnet baserat på förändringar från Lpo94 till Lgr11. 
Det gäller att kursplanen nu innehåller krav på fältstudier enligt nedanstående 
  
”Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplaneringen i  
närsamhället.” (Centralt innehåll, Kursplanen Geografi, Lgr11) 
  
Jag skulle vara evigt tacksam om du vill hjälpa mig att genomföra en intervju som kommer göras bland alla SO-
lärare på din skola om inställningen till den nya kursplanen och just fältstudier. Intervjun kommer ske muntligt 
och kommer att spelas in. Informationen kommer att behandlas enligt vetenskapsrådets etiska krav 
(Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet). 
Jag skulle vilja komma till er skola under nästa vecka (v.46) för att genomföra intervjuerna. Svara gärna när du 
kan via mail eller sms på telefonnumret nedan så återkommer jag med konfirmation. 
  
Med vänliga hälsningar 
 
Katja Nilsand, Telefon 0703-XXXXXX 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 
Intervjufrågor 

1. Vilka SO-ämnen har du läst i din utbildning? 
 

2. Geografins kursplan i Lgr 11 innefattar fältstudier som centralt innehåll i undervisningen. På 
vilket sätt arbetar du med/tänker du arbeta med fältstudier i din undervisning? 

 
3. Vilka möjligheter medför fältstudier enligt dig? 
 
4. Vilka hinder medför fältstudier enligt dig? 
 
5. Hur skulle du idealiskt jobba med begreppen  
 

A.) Förnybara energitillgångar,  
B.) Klimatförändring   
C.) Urbanisering 

 
6. Hur stor roll och betydelse spelar läraren in i hur eleverna lär sig? 
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