
Institutionen för naturgeografi

Examensarbete grundnivå
Geografi, självständigt arbete inom 
Ämneslärarprogrammet, 15 hp

Fältstudiers betydelse för 
stimulans, delaktighet och 

inflytande

En studie av hur elever och lärare 
i Vallentuna gymnasium värderar 

fältstudier

Joni Perälä

LG 3
2015



 
 
 
 
 

 

 

 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 
 

 

Denna uppsats utgör Joni Peräläs examensarbete i Geografi, självständigt arbete med 

ämnesdidaktisk inriktning på grundnivå vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms 

universitet. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng (ca 10 veckors heltidsstudier).  

 

Handledare har varit Tomas Torbjörnsson, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas 

didaktik, Stockholms universitet. Examinator för examensarbetet har varit Anders Fridfeldt, 

Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. 

 

Författaren är ensam ansvarig för uppsatsens innehåll. 

 

 

Stockholm, den 11 mars 2015 

 

 
 

Steffen Holzkämper 

Studierektor 



 
 
 
 
 

 

 

 
 



 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning................................................................................................................................. 1 

2. Bakgrund och problembeskrivning ........................................................................................ 2 

2.1 Dubbel utmaning .............................................................................................................. 2 

2.2 Skolinspektions skolenkät ................................................................................................ 2 
2.3 Skolans styrdokument ...................................................................................................... 4 

2.3.1 Skollagen - Undervisning och lärande ...................................................................... 4 

2.3.2 Skollagen - Grundläggande värden och inflytande ................................................... 4 

2.3.3 Skolans läroplan ........................................................................................................ 5 

2.3.4 Ämnesplan geografi .................................................................................................. 8 

2.4 Vallentuna gymnasium ..................................................................................................... 8 

3. Syfte och frågeställning .......................................................................................................... 9 

4. Lärandeteori ........................................................................................................................... 9 

4.1 John Dewey ...................................................................................................................... 9 
4.2 Lev Vygotskij ................................................................................................................. 11 

5. Tidigare forskning ................................................................................................................ 12 

5.1 Fältstudier är viktiga....................................................................................................... 12 
5.2 Mer stimulans ................................................................................................................. 13 
5.3 Inte tillräckligt med fältstudier ....................................................................................... 14 

5.4 Inflytande och delaktighet under fältstudier................................................................... 14 

6. Områdesbeskrivning............................................................................................................. 16 

6.1 Avgränsning ................................................................................................................... 16 
6.2 Vallentuna kommun ....................................................................................................... 16 

7. Metod ................................................................................................................................... 18 

7.1 Datainsamlingsmetod ..................................................................................................... 18 

7.2 Genomförande ................................................................................................................ 19 
7.3 Forskningsetiska principer ............................................................................................. 20 

7.4 Validitet och reabilitet .................................................................................................... 20 

8. Resultat ................................................................................................................................. 21 

8.1 Stimulans ........................................................................................................................ 23 
8.2 Delaktighet och inflytande ............................................................................................. 25 

8.3 Inflytande och delaktighet, jämförelse mellan årskurser ............................................... 28 
8.4 Lärarnas åsikter .............................................................................................................. 30 

8.4.1 Hur ofta fältstudier? ................................................................................................ 31 

8.4.2 Fältstudiers värde och stimulerande effekt.............................................................. 31 

8.4.3 Elever och lärare värderar inte undervisningen lika stimulerande .......................... 32 

8.4.4 Delaktighet och inflytande under fältstudier ........................................................... 33 

8.4.5 Årskurs 1 elever upplever störst inflytande............................................................. 34 

9. Diskussion ............................................................................................................................ 34 

9.1 Metoddiskussion............................................................................................................. 34 



 

 

9.1.1 Svagheter i studien .................................................................................................. 35 

9.2 Resultatdiskussion .......................................................................................................... 36 

9.2.1 Tillräckligt med fältstudier? .................................................................................... 36 

9.2.2 Stimulans ................................................................................................................. 37 

9.2.3 Varför värderas stimulans olika .............................................................................. 38 

9.2.4 Delaktighet .............................................................................................................. 39 

9.2.5 Inflytande ................................................................................................................ 41 

9.2.6 Inflytande minskar med åren ................................................................................... 43 

9.3 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 44 

10. Slutsats ............................................................................................................................... 44 

Käll- och litteraturförteckning .................................................................................................. 47 

  

Figurförteckning 

Figur 1 – Det dynamiska medborgarskapet................................................................................ 7 

Figur 2 – The continua of autonomy and participation in fieldwork ....................................... 15 

Figur 3 – Antal svarande elever ............................................................................................... 21 

Figur 4 – Hur många fältstudier har du deltagit under senaste året?........................................ 22 

Figur 5 – I vilka ämnen har fältstudier förekommit? ............................................................... 22 

Figur 6 – Skolarbete är intressant ............................................................................................. 23 

Figur 7 – Fältstudier är intressanta ........................................................................................... 23 

Figur 8 – Skolarbete är roligt ................................................................................................... 23 

Figur 9 – Fältstudier är roliga ................................................................................................... 23 

Figur 10 – Skolarbetet stimulerar mig att lära mer .................................................................. 24 

Figur 11 – Skolarbetet stimulerar mig att lära mer om den innehåller fältstudier ................... 24 

Figur 12 – Vi elever har inflytande över undervisningens innehåll ......................................... 25 

Figur 13 – Under fältstudier har vi elever inflytande över undervisningens innehåll .............. 25 

Figur 14 – På lektionerna är vi eleverna med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med 

olika skoluppgifter.................................................................................................................... 26 

Figur 15 – Under fältstudier får vi bestämma hur vi ska arbete ............................................... 26 

Figur 16 – Fältstudier ger oss möjlighet till större inflytande än undervisning i klasrummet . 27 

Figur 17 – Under fältstudier känner jag mig delaktig .............................................................. 27 

Figur 18 – Fältstudier får mig att känna mig mer delaktig än undervisning i klassrummet .... 28 

Figur 19 – Under fältstudier har vi elever inflytande över undervisningens innehåll .............. 28 



 

 

Figur 20 – Underfältstudier får vi bestämma hur vi ska arbeta ................................................ 29 

 

Karta 1 – Vallentuna kommun och Vallentuna gymnasium .................................................... 17 

Karta 2 – Stockholmslän och Vallentuna kommun .................................................................. 17 

 

Bilaga 1 – Enkät ...........................................................................................................................  

Bilaga 2 – Intervjufrågor ..............................................................................................................  

Bilaga 3 – Intervju transskrift.......................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
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Abstract 

Schools inspections investigation has shown that most pedagogues are experiencing 

significant challenges to stimulate students and to invite students to participate and to 

influence the teaching structure and content. This study is based in the school inspections 

school questionnaire from 2013 which shows that Vallentuna high school results in two 

categories stimulation as well as participation and influence gets a low index value compared 

to all participating school units. Previous research has shown that the field studies creates 

greater amount of stimulation, increases students’ participation and provide experience of a 

bigger influence. Careful preparations are also important and the right form of field studies. 

This study will be using a quantitative student questionnaire and qualitative interviews with 

teachers to examine how students value the field studies as stimulating methodology of 

teaching and if the participation and influence increases with the help of field studies outside 

of school. The study will also examine whether there are differences between students in 

different year. Vallentuna high school students experience field studies, more fun, more 

interesting and stimulating than usual schoolwork. At the same time raises field studies 

student participation and thereby creates favorable conditions for influence. Students’ 

perception of influence during field studies decreases the longer students study in high school. 

This study confirms the findings of the two categories are unchanged, but with the help of 

field studies can Vallentuna gymnasium raise students’ stimulation and participation. The 

field studies must be well planned for the increased participation also will increase students' 

ability to influence. 

 

Key words: Field studies, Stimulation, Participation, Influence, High School 
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1. Inledning 

Svenska 15-åringars genomsnittliga resultat i PISA-undersökningen
1
 har försämrats i flera 

ämnen. Sverige ligger nu genomgående under snittet och har den sämsta 

kunskapsutvecklingen av alla OECD-länder (Skolverket 2013, s. 28). Skolinspektionens 

granskning visar att eleverna inte blir stimulerade och därigenom passiva vilket leder till att 

aktivt deltagande i undervisningen minskar (Skolinspektionen 2014b, s.11). Studien fokuserar 

på att undersöka om fältstudier, vilken är en väl använd metod i geografi, kan påverka positivt 

till elevernas möjligheter att uppleva stimulans och högre delaktighet vilket också är en 

förutsättning till högre inflytande. Fältarbete betraktas allmänt som en viktig del av 

grundutbildningen och lärarna är generellt överens om att det är en av de mest effektiva och 

fruktbara undervisningsformer för både personal och elever (Kern & Carpenters 1984, 1986; 

Kent et. al. 1997, s.1). Fältstudier har också visat att bidra till ökad delaktighet och 

möjligheterna att uppleva inflytande (Santi & Purboningrum 2004). Elevernas upplevelse av 

stimulans, delaktighet och inflytande visade sig vara kategorier vilka behöver ges extra fokus 

enligt Skolinspektions skolenkät, där Vallentuna gymnasiums resultat ligger tydligt under 

samtliga medverkande skolenheter (Skolinspektion 2013a). Den här studien fokuserar 

specifikt på fältstudier som metod i undervisning pga. att forskningen har visat att fältstudier 

som undervisningsmetod fungerar i samtliga ämnen och att det utvecklar elevernas lärande 

(Fuller 2006 s.1). Därigenom skulle flera fältstudier påverka positivt på Vallentuna 

gymnasiums resultat i Skolinspektionens skolenkät. Med denna studie vill jag lämna ett 

bidrag till diskussionen om hur fältstudier kan stimulera elevernas lärande, höja delaktigheten 

samt möjligheten till inflytande.  

 

I denna studie omfattar begreppet fältstudier såväl exkursioner som laborationer, fältarbete 

och studiebesök. Alla former av undervisning som bedrivs utanför klassrummet. 

 

                                                 

1
 Kunskapsutvärdering, som utvärderar vilken kunskapsnivå femtonåriga elever i olika länder har inom fyra 

områden: matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Elev
http://sv.wikipedia.org/wiki/Matematik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Naturvetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4sf%C3%B6rst%C3%A5else
http://sv.wikipedia.org/wiki/Probleml%C3%B6sning


 

2 

2. Bakgrund och problembeskrivning 

2.1 Dubbel utmaning 

Skolinspektionen (2014b) skriver i sin granskningsrapport 2014:2 att lärarna har en dubbel 

utmaning och att många skolor behöver förbättra sitt arbete. Samtidigt som lärarna ska ge stöd 

till elever som inte klarar studietakten ska lärarna också stimulera elever som har lätt att lära. 

Lärarna upplever en osäkerhet när eleverna ska få inflytande över undervisningens innehåll.  

”Det är tydligt från granskningen att många pedagoger upplever betydande utmaningar när det 

gäller att stimulera elever att nå längre samt bjuda in eleverna till delaktighet och möjligheter 

att påverka undervisningens upplägg och innehåll” (Skoinspektionen 2014b, s.11).  

Granskningen bekräftar att många elever upplever undervisningen som enformig, trist och 

ostimulerande. Risken är att eleverna blir omotiverade, att undervisningen blir stökig för 

merparten och att eleverna inte når kunskapskraven. Nivån av deltagande sjunker och 

eleverna blir passiva och osynliga. Granskningen fokuserar på vad lärarna och skolan kan 

göra för att förbättra undervisningen så att den stimulerar och anpassas för alla elever. Dessa 

faktorer ingår i bakgrunden till de fallande kunskapsresultaten i den senaste PISA 

undersökningen. (Skolinspektionen 2014b, s.3ff) 

 

Elevernas delaktighet och inflytande kan vara ett sätt att hjälpa läraren att anpassa och 

utforma sin undervisning. Elevers bakgrund, erfarenhet, behov och egna intressen ska tas i 

beaktning när undervisningen planeras och anpassas. ”Skolan behöver ha såväl formella som 

mer informella kanaler för att kanalisera elevernas vilja till inflytande och delaktighet” 

(Skoinspektionen 2014b, s.11). 

 

2.2 Skolinspektions skolenkät 

Årligen är det ca.100 000 personer som svarar på Skolinspektionens skolenkät. Varav nästan 

40 000 är elever, 15 000 pedagogisk personal och sista kvarstående delen består av 

vårdnadshavare. Skolenkätens roll är att regelbundet granska alla skolar för att kunna 

säkerställa att alla regler och lagar för verksamheten följs. Alla elevers lika rätt till en god 

utbildning, och en trygg miljö där minst godkänd resultat nås, är det övergripande målet som 

skolenkäten utvärderar. Ett område som Skolinspektionen lyfter upp när skolenheter granskas 

är hur skolorna arbetar med att öka delaktigheten från eleverna och pedagogisk personal. 
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Bedömningsunderlagen för regelbunden tillsyn ligger som grund till de frågeområden som 

ingår i skolenkäten. (Skolinspektionen 2013a, s.8)  

Skolenkäten har totalt 14 stycken frågeområden och varje frågeområde innehåller tre frågor. I 

studien har jag valt att fokusera på frågeområde två, stimulans samt frågeområde nio, 

delaktighet och inflytande. Resultatet presenteras med hjälp av indexvärdet 1-10. Senaste 

granskningen som gjordes hösten 2013 för elever i årskurs 2 och pedagogisk personal i 

Vallentuna gymnasium visar tydligt att elever och lärare inte värderar undervisningen som 

lika stimulerade. Hösten 2013 var det 84 av 102 (82 %) Vallentuna elever (Skolinspektionen 

2013a, s.3) och 41 av 44 (93 %) pedagogisk personal som besvarade enkäten. ”Med 

pedagogisk personal avses i skolenkäten den pedagogiska personal som huvudsakligen 

planerar, bedriver och följer upp undervisning i grundskolan och gymnasiet” 

(Skolinspektionen 2013b, s.2). Stimulans är en av de indikatorer som har låga värden, 5,7/10. 

När Skolinspektionen mäter stimulans ställer de tre frågor till eleverna: om skolarbetet är 

intressant, om skolarbetet är roligt och om skolarbetet stimulerar eleverna att lära sig mer. 

Även när samtliga medverkande skolenheter jämförs så hamnar Vallentuna gymnasium under 

medel indexvärdet
2
. (Skolinspektionen, 2013a, s.6f)  

När samma fråga ställs till Vallentunagymnasiums pedagogiska personal så är indexvärdet 

7,0. Pedagogisk personal har alltså en mer positiv syn när det gäller möjligheten att ge 

stimulerade uppgifter och hitta utmaningar för sina elever för att nå en hög stimulansnivå. 

Den andra indikatorn som eleverna ger ett sämre indexvärde till är delaktighet och inflytande. 

Det är samtidigt den indikatorn som har det lägsta indexvärdet i hela skolenkäten. Resultatet 

är 5,3/10 och med detta resultat ligger Vallentuna gymnasium 0,5 lägre än samtliga 

medverkande skolenheter. Delaktighet och inflytande mäts med hjälp av tre frågor: har 

eleverna inflytande över undervisningens innehåll, hur mycket eleverna får påverka på vilket 

sätt de får arbeta med olika skoluppgifter och om eleverna få vara med och påverka 

skolmiljön. (Skolinspektionen, 2013a, s.5) När resultatet jämförs då det gäller delaktighet och 

inflytande mellan skolans pedagogiska personal och elever så kan det igen ses att indexvärde 

från pedagogisk personal är 6,6/10 och betydligt högre än vad elevernas är (Skolinspektionen, 

2013b, s.3). 

                                                 

2
 ”Beräkningen av ett index går till så att de olika svarsalternativen på de olika frågorna ges ett värde som sedan 

summeras och delas på antalet svar ” (Skolinspektionen 2014c).  I skolenkäten sker denna beräkning på följande 

sätt: svarsalternativ: stämmer helt och hållet ger värde 10, stämmer ganska bra 6,67, stämmer ganska dåligt 3,33, 

stämmer inte alls 0 och vet ej exkluderas från beräkningen. 
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2.3 Skolans styrdokument 

Bedömningsunderlagets första område: elevernas utveckling mot målen, granskar 

gymnasieskolornas arbete att för att skapa engagemang. Eleverna ska kunna ges stöd och 

stimulans för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt (Skolinspektionen 2014a, s.1). 

Nedan redogörs det för de centrala skollags-, läroplans och ämnesplanstexterna för studien. 

  

2.3.1 Skollagen - Undervisning och lärande 

Nära samarbete med samhället lyfts upp i skollagen. ”4 § Huvudmannen för gymnasieskolan 

ska samverka med samhället i övrigt” (Skollagen 15 Kap. 4§). Den här studien försöker reda 

ut om fältstudier kan vara den metoden som hjälper eleverna ha kontakt med samhället på det 

sättet att de stimuleras, får ut mest av sin utbildning och når högre kunskapsnivå. Skollagens 

första kapitel stärker den målsättningen.”4 § I utbildningen ska hänsyn tas till barns och 

elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt 

som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen… Elever som lätt når de kunskapskrav som 

minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling” (Skollagen 1 Kap. 4 §). 

Ledningens roll i elevernas lärande lyfts upp i skollagens tredje kapitel och därför är det av 

vikt att inkludera både elevernas och lärarnas upplevelse av fältstudiers stimulerande effekt i 

studien. ”3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Skollagen 3 Kap. 3 §). 

 

2.3.2 Skollagen - Grundläggande värden och inflytande 

Enligt skollagen är det viktigt att eleverna får deras röst hörd samt att deras åsikter ska 

påverka i betydelse till elevernas ålder och mognad samt att deras inställning ska kartläggas. 

”10 § Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt 

uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (Skollagen 1 Kap. 10 §). Eleverna ska 

ha inflytande över sina studier vilket också ska växa desto äldre eleverna blir. Vilket kan 

bekräftas i skolagens fjärde kapitel. ”9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. 

De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och 
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hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för barnens och 

elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha 

möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor ska även i 

övrigt stödjas och underlättas” (Skollagen 4 Kap. 9§). Enligt skolagen ska både föräldrarnas 

och elevernas åsikter ha ett forum.  ”13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett 

eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §” 

(Skollagen 4 Kap. 13§). Eleverna och vårdnadshavare ska ha flera forum för samråd med 

skolan och därigenom blir högt delaktiga i skolarbetet. Skolinspektionen inkluderar alla dessa 

tre parter i sin skolenkät och tidigare nämnda begrepp, stimulans och inflytande har en central 

roll i deras granskning. Därför fokuserar den här studien i skollagens grundläggande värden 

och inflytande samt hur undervisning och lärande realiseras i Vallentuna gymnasium. 

 

2.3.3 Skolans läroplan 

Skolans läroplan Lgy11 beskriver att eleverna ska förberedas för ett samhälle med allt tätare 

kontakter över nations- och kulturgränser. Skolan ska också ha en nära kontakt och samarbete 

med samhälls- och arbetslivet (Skolverket 2011a).  

Detta lyfts särskilt upp när det gäller gymnasienivå. Under läroplanens riktlinjer skrivs att 

utbildningen ska utnyttja kontakter med närliggande samhällets kultur-, förenings- och 

arbetsliv. Skolan ska använda och utveckla olika metoder. Resultatet ska utvärderas och följas 

upp. I naturvetenskapsprogrammet
3
 skrivs det att samspelet mellan teoretisk och praktisk 

erfarenhet är viktigt för förståelsen. Med hjälp av experiment, laborationer och fältstudier ska 

den här typen av praktiska erfarenheter skapas och därför är de metoderna centrala inslag i 

utbildningen. Enligt läroplanen är det viktigt att hitta en balans mellan teoretiska och 

praktiska kunskaper och på detta sätt främja elevernas lärande. (Skolverket 2011a, s.9ff) 

 

”I det sammanhanget ska skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det 

omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld som eleven möter 

i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan” (Skolverket 

2011a, s.9). Eleverna ska utvecklas efter sina egna förutsättningar och läraren ska stimulera 

elever att använda hela sin kapacitet och förmåga under undervisningen. Kulturella 

                                                 

3
 Naturvetenskap; biologi, kemi, fysik, matematik och i naturvetenskap och samhälle; geografi och 

samhällskunskap. 
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upplevelser kan fungera som stimulans. Eleverna ska få stimulans att växa med uppgifterna. 

(Skolverket 2011a, s.9ff) 

 

Efter en granskning av läroplanen visar det att begreppet delaktighet tas upp tre gånger. Första 

gången direkt i kapitel 1 under skolans värdegrund i underkapitel förståelse och 

medmänsklighet där det skrivs: ”En trygg identitet och medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingsgrunder” (Skolverket 2011a, s.6). Andra gången tas begreppet upp i 

barn- och fritidsprogrammet där man skriver att man ska ha delaktighet när man arbetar med 

människor och vill skapa optimala förutsättningar (Skolverket 2011a, s. 17). Tredje och sista 

gången tas begreppet upp i vård- och omsorgsprogrammet, där det lyfts upp att människor ska 

ges möjlighet till delaktighet och inflytande (Skolverket 2011a, s. 39). Delaktighet nämns 

endast ett fåtal gånger i skolans läroplan och Skolinspektionen (2013a, s.3) har placerat 

delaktighet i samma kategori som inflytanden i deras skoenkät 2013. 

 

Historiskt sett har exkursionernas och fältstudiernas roll som metod i läroplanen blivit 

tydligare. I Lgy 70 finns det väldigt få kopplingar till studier ute i fält. Den första av dem är: 

”Eleverna skall stimuleras till aktivitet och engagemang i samhälleligt och ideellt arbete också 

utanför skola” (Utbildningsdepartementet 1992, s.11). Den andra kopplingen kan tänkas vara: 

”En strävan skall vara att genom samarbete med ortens föreningsliv, kulturliv och näringsliv 

m.m. berika skolans verksamhet och samtidigt göra gymnasieskolan till en levande del av 

lokalsamhället” (Utbildningsdepartementet 1992, s.13). I Lpf 94 formulerades praktiska 

moment med följade citat: ”Geografiämnet omfattar möjligheter att tillägna sig kunskaper och 

erfarenheter genom att undersöka, utforska, pröva och skapa, såväl i klassrummet som genom 

studier ute i fält” (Skolverket 2000 s.1). Skolverket definierar inte hur dessa studier ute i fältet 

ska ske och därför lämnas det till varenda lärare att tolka själv. I Gymnasieläroplanen 2011 

används ordvalet ska när vikten av exkursioner, laborationer och övningar lyfts upp. Vilket är 

betydligt starkare formulering än i Lpf94. 

 

Helene Elvstrand (2009) skriver i sin avhandling att skolans styrdokument eller skollagen inte 

ska vara ett avgörande argument för arbetet med elevernas inflytande. Det är viktigt att se 

fördelarna det leder till så som bättre beslut och bättre verksamhet. Elvstrand (2009) skriver 

också att ordet delaktighet ligger väldigt nära inflytande och ibland används det som synonym 

men att det inte alltid är samma sak. Elever kan i princip vara delaktiga utan att ha något 
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inflytande. Delaktighet kan ses mer som en förutsättning för inflytande. Är en elev med i 

gruppen så har hon/han lättare att få inflytande i skolansverksamheten. Läraren kan inte bara 

komma och ge inflytande till elever eftersom det krävs en viss status i som eleverna ska få för 

att kunna förstå rätten till inflytande och känna att det finns mening i det. (Elvstrand 2009) 

Har eleverna inflytande över sitt skolarbete så måste de också på något sätt ha varit 

deltagande i processen. Därför är det bra att förstå det här sammanhanget pga. att inflytande 

används betydligt oftare, totalt tio gånger i gymnasieskolans läroplan. 

 

Figur 1. Det dynamiska medborgarskapet (SOU 2000:1, s 37). 

 

Figur 1 illustrerar hur deltagande, inflytande och delaktighet kan ses som varandras 

förutsättningar (Elvstrand 2009, s.27). Bergströms och Holms (2005) forskning visar att i 

processen finns det ett krav på ömsesidighet. ”Att själv bidra till att ge andra upplevelser av 

delaktighet” (Bergström & Holm 2005 s. 6). För att eleverna ska uppleva delaktighet och 

inflytande krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Meningsfullt deltagande är den 

första vilket ställer stora krav på att eleverna i skolan ska uppleva skolarbetet som 

meningsfullt. En annan förutsättning handlar om öppenhet och insyn. Eleverna ska informeras 

vad det är som pågår och vad som planeras. (ibid) Den sista förutsättningen är politisk 

jämlikhet vilket Bergström & Holm (2005) ser som ett problematiskt begrepp att applicera i 

skolan därför att skolan är byggd på en maktskillnad mellan elever och lärare. 
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2.3.4 Ämnesplan geografi 

När fältstudiers roll studeras i gymnasieundervisning så fungerar ämnet geografi bra som ett 

exempel eftersom fältstudier har varit en arbetsmetod i geografi sedan lång tid tillbaka. 

Flätstudier har också fått tydligare beskrivning genom åren i geografins ämnesplan vilket kan 

betyda att de ses som en viktigt och välfungerande metod i ämnet geografi samt att fältstudier 

kan ha en viktig roll när det gäller att uppfylla styrdokumentens mål om stimulans, 

delaktighet och inflytande. 

 

När det specifikt fokuseras kring geografiämnets syfte är fältstudier, exkursioner, laborationer 

och övningar metoder som ska ingå i undervisningen. Med hjälp av vilka det ska ske ett 

försök att identifiera och analysera omvärldens förändringar och händelser.  Dessa didaktiska 

metoder ger eleverna möjlighet att kunna påverka och ta ansvar individuellt eller i samarbete 

med varandra. Möjlighet att ta eget initiativ genom att praktiskt lösa problem och omvandla 

idéer till någonting konkret gör eleverna mer delaktiga kring skolarbetet. Det är ytterst rektors 

ansvar att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. (Skolverket 

2011b) 

 

2.4 Vallentuna gymnasium 

Vallentuna gymnasium är den enda gymnasieskolan i Vallentuna kommun och har totalt 284 

elever där fördelningen mellan årskurserna är enligt följande: Årskurs 1 - 90 elever, årskurs 2 

-101 elever och årskurs 3 – 93 elever. Gymnasiet har också språkintroduktion för nyanlända 

invandrarungdomar där fokus ligger på utbildning i det svenska språket. Skolan erbjuder 

också preparandutbildning och ett individuellt alternativ där elevernas ämnesbehov, 

förutsättningar och önskemål avgör hur den individuella studieplanen ser ut (Björnsson 2014, 

muntlig information). Vallentuna gymnasium har höga ambitioner när det gäller stimulans, 

delaktighet och inflytande. I de lokala styrdokumenten, Vallentuna gymnasiums 

verksamhetsplan 2012-2015 finns flera formuleringar som styrker detta. 

 

Skolans vision är – ”medvetna individer som vågar möta världen” (Vallentuna kommun 

2013a, s.1). Skolans mission är – ” Våra elever ska bli aktörer i sin egen utbildning och sina 

egna liv samt nå goda kunskapsresultat” (Vallentuna kommun 2013a, s.1). Skolans 

verksamhetsplan nämner några framgångsfaktorer och en av dem är inflytande. 

Verksamhetsmålet är att planen för elevinflytande under 2012-2013 ska utformas. Skolan ska 

mailto:fredrik.bjornsson@vallentuna.se
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ha tydliga klassråd, ett stormöte med elever, rektor och kurator samt att elever kommer att 

involveras i arbetsmiljöarbetet och matrådet. 2013-2014 är fokus i elevernas eget elevråd och 

temaplanering där elevernas synpunkter efterfrågas. Under 2014 ska någon elevorganiserad 

aktivitet genomföras. Lärarna i programlaget har ansvar att planera ämnesövergripande 

teman, studiebesök och examinationer. (Vallentuna kommun 2013a) 

”Vi vill också att våra elever efter tre år har fördjupat sina nätverk och har fått möjlighet att 

växa in i vuxenlivet. Vi har en trygg och trivsam skola där alla respekteras. Den trygga 

atmosfären bidrar till att alla, både personal och elever, kan fokusera på lärandet. Elevernas 

åsikter och synpunkter tas till vara i planering och utvärdering av olika undervisningsavsnitt. 

Eleverna har stora möjligheter till inflytande ” (Vallentuna kommun 2013b). 

 

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka Vallentuna kommuns gymnasielevers erfarenheter 

av och uppfattningar kring fältstudier. Hur eleverna värderar fältstudier som stimulerande 

metod i undervisningen. Samt om fältstudier höjer delaktighet och inflytande hos elever och 

om det finns skillnader mellan olika årskurser. Studien vill också förklara skillnaderna mellan 

elevernas och lärarnas syn på stimulansnivån.  

 

– Hur ofta fältstudier används som undervisningsmetod och i vilka ämnen? 

– Hur stimulerande är fältstudier enligt elever och vad förklarar skillnaderna mellan eleverna 

och lärare? 

– Hur kan fältstudier bidra till elevernas möjligheter att vara delaktiga och få inflytande och 

finns det skillnader hur eleverna upplever möjligheterna mellan olika årskurser? 

 

4. Lärandeteori 

4.1 John Dewey 

Amerikanska filosofen och pedagogen John Dewey var en utav pragmatismens främsta 

förespråkare (Dewey 2004, s.12ff). Han levde mellan 1859 och 1952 och hans holistiska 

människosyn presenteras med två teoretiska uttryck; intelligent action och learning by doing 

(ibid). Holistisk människosyn som Dewey stödjer ger en mer djupgående och detaljerad bild 

av materialet, skapar broar mellan och hjälper att se samband i material istället för olika 
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faktorer var för sig (Denscombe 2009, s 321f). I sin teori påvisar Dewey att individen 

samspelar med sin omvärld och genom detta samspel utvecklar individen reflektionsförmåga 

och sitt aktiva deltagande (Dewey 2004, s.12ff). Learning by doing är en förenklad version av 

learn to do by knowning and to know by doing som han presenterade redan tidigare 1916 i sin 

bok demokrati och utbildning (Dewey 1997).  

Skolan ska representera och spegla samhället. Avståndet mellan skola och samhället får inte 

bli för stor för att eleverna ska kunna förstå, föra vidare och utveckla det samhället som de 

lever i. Dewey ser skolans utbildning som en social process där elevernas delaktighet och 

färdigheter fungerar som en centralt punkt för stimulans. (Dewey 2004) 

Erfarenheter är ett central begrepp i Deweys teori. Han menar att eleverna, vilka skapar 

lärdom också har lyckats att skapa erfarenheter. Det främsta sättet att göra det på är en 

kombination av aktivt och passivt lärande där eleven först gör någonting aktivt och efter det 

passivt reflekterar vad man precis har gjort. Passiv reflektion kan ses som en objektiv 

återspegling av den yttre vekligheten. Hur meningsfull lärdomen är eller blir avgörs just 

mellan den aktiva och passiva fasen. Båda ska finnas med för att kunna bilda erfarenheter. 

Elevens tidigare erfarenheter avgör om lärandesituationen upplevs som motiverande eller inte. 

Finns det ingen koppling till de tidigare erfarenheter kan motivationen minska och eleven kan 

känna att hela lärandetillfället är irrelevant. (Dewey 1997) ”Att ”lära av erfarenhet” är att göra 

kopplingar framåt och bakåt mellan det som vi gör och det som vi följd därav lider av eller 

gläds åt” (Dewey 1997, s.184). 

 

I Deweys teori ger varje erfarenhet som en elev har en påverkan på framtiden, oavsett om den 

är positiv eller negativ. Men det beror samtidigt på hur den nuvarande situationen är eller 

vilka tidigare erfarenheter eleven har. Exkursionerna ger elever pedagogiska erfarenheter, 

möjligheter att interagera med miljön och göra kopplingar till tidigare erfarenheter. Därför är 

enligt teorin vikten av exkursioner i läroplanen stor. (Dewey 1938) 

 

Enligt Dewey är en passiv roll där eleverna bara lyssnar ett slöseri av tid pga. att det bryter 

mot den fysiska normaliteten när alla organiserade kanaler av livlighet stängs. Fysiskt livliga 

elever blir rastlösa och oroliga och kräver en stimulans. När eleven saknar denna stimulans så 

kan resultatet bli att eleven istället förtrycker sina insikter och livliga utveckling när de 

fokuserar sin energi till den negativa uppgiften. (Dewey 1997) 
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4.2 Lev Vygotskij 

Vygotskij föddes i norra Vitryssland 1986 men dog väldigt ung 1934. Det tog nästan 40 år 

innan hans idéer om ZPD (Zone of Proximal Development) återigen lyftes upp. ZPD kan 

översättas till den närmaste utvecklingszonen. Vygotskijs teori kallas också den 

kulturhistoriska skolan eller verksamhetsteorin. Vygotskijs teori bygger på naturdialektik 

vilket grundar sig på Darwins teori om att människan gått igenom en biologisk process, 

dialektisk samspel med omvärlden vilket senare har resulterat i ännu mer komplicerande 

organismer som t.ex. människan (homo sapiens). Samma ide kring samspel finns kvar i 

Vygotskijs teori mellan elevens medvetande och det omgivande samhället. Detta samspel 

drivs av elevens egna intressen och naturliga nyfikenhet. I början i utvecklingszon ett finns de 

befintliga kunskaperna och förståelsen. När eleven närmar sig den första zonens yttre kant kan 

man med hjälp av extern instruktion och eget tänkande lära sig. När eleven har skaffat mer 

kunskap har zonen växt och den nya kunskap som eleven behärskar kopplas ihop med det 

gamla. (Stensmo 2007) 

För att förklara utvecklingszonen på ett enkelt sätt har Griffin & Cole (1984) jämfört zonen 

med en arbetsplats där det ständigt pågår konversationer mellan arbetare med olika 

kompetens. Zonen definieras utifrån vem som deltar i konversationen. Erfarenheter från 

tidigare arbete hjälper arbetarna att lösa likadana problem på arbetsplatsen och slutligen är 

zonens definition samma som varje arbetarnas definition av problemlösning. Likadant som i 

Deweys teori är elevernas erfarenheter viktiga i Vygotskijs teori. (Griffin & Cole 1984)   

 

Bråten (1998) lyfter i sin bok upp Vygotskijs tankar kring ömsesidig interaktion utifrån egen 

kunskapsnivå mellan elever och elev och lärare. Detta bygger upp grunden till Vygotskijs 

teori om människans utveckling. Läraren ses ha en central roll som vägledare. För att säkra 

bästa utbytet måste läraren känna sina elever som en individ och dess personlighet. Samtidigt 

har lärare ansvar att hitta de pedagogiska verktyg som bäst passar för elevens behov. (Bråten 

1998, s.23ff) Vygotskij blev en pedagogisk förebild år 1992 när den Svenska 

läroplanskommittén lyfte fram hans tankar om att lärande innebär interaktion med omvärlden 

och samtidigt är socialt och kulturellt. Ett av de viktigaste redskapen är den kulturella, då 

behöver inte lärandet var knutet till skolan, utan kan äga rum i samhället när som helst. 

(Stensmo 2007) 

 

Lev Vygotskij och John Dewey är båda viktiga vetenskapsmän som fortfarande har inflytande 

i dagens skolarbete. De tankarna som båda delar med sig är just samhällets och 
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erfarenheternas roll i lärande. Lärande är inte bara någonting som börjar när en elev stiger in i 

skolan, utan mer som en social process eller samspel som tar nytta av praktiska metoder. 

Aktivt lärande skapar meningsfullhet och håller elevernas motivation hög. Därför är 

Vygotskijs och Deweys idéer väldigt aktuella när man undersöker exkursionernas och 

fältstudiens roll att öka elevernas stimulans, delaktighet och inflytande. Deweys och 

Vygotskijs teoretiska perspektiv visar tydligt att utflykter är till nytta för eleverna. 

 

5. Tidigare forskning 

5.1 Fältstudier är viktiga 

Munday (2008) skriver i sin studie att exkursioner är extremt viktiga i studenternas 

geografiutbildning. Studien tar upp exkursionernas betydelse på gymnasienivå. Studien har 

genomförts med 60 geografilärare från både urbana- och rurala områden i Victoria Australien, 

där lärarna fick besvara en kvantitativ enkät. Resultaten visade att lärarna vet att eleverna lär 

sig bättre med hjälp av exkursioner och genomför genomsnittligt 1-2 exkursioner per klass 

per år. Lärarna upplever att exkursionerna både är svåra att arrangera pga. 

planeringssvårigheter med andra lärare, kostnadsproblematiken pga. att det ofta behövs 

transportering samt att elevernas beteende i en annan miljö kan ändra sig vilket leder till att 

lärarna också samtidigt måste oroa sig för elevernas säkerhet (Simmons 1998, s.21ff). Det 

framgick det inte i studien mer specifikt hur elevernas beteende ändrades. I Australien har det 

bedrivits försök att integrera praktisk miljöutbildning i flertalet ämnen i läroplanen. I 

verkligheten är det väldigt begränsat i vilka ämnen detta har lyckats. Framförallt är det så 

kallade SOSE (Science, and Health and Physical Education) ämnen vilken den här typen av 

praktisk undervisning i utemiljö förekommer. Munday (2008) har sammanfattat de viktigaste 

punkterna i litteraturgenomgången vilket också utgör bakgrunden för hennes studie:  

1.”Experience is extremely important in the learning process. 

2. There is a strong relationship between past experiences and learning through experience. 

3. Success of experiential learning can be seen in an individual’s present and future 

behaviours. 

4. Students, teachers and the learning environment are all key factors in the learning process 

through experience. 

5. Interaction with the learning environment is essential for the students to grasp the 

knowledge associated with the topic being taught. 
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6. Excursions and field trips are extremely beneficial for students’ learning.  

7. Excursions improve attitudes and promote lifelong learning. 

8. Students find excursions appealing and attractive for learning. 

9. Hands-on learning during an excursion is very beneficial” (Munday 2008, s.148). 

 

Ballantyne & Packer (2002) fokuserade i deras studie till elevernas förväntningar när 

utbildning genomförs i naturnära utemiljöer. Denna studie visade att eleverna vanligtvis 

upplevde lärande i naturnära utemiljöer stimulerande och att dessa typer av erfarenheter hade 

en positiv effekt på deras attityder i undervisat ämne (Ballantyne & Packer 2002). 

Resultat från den här studien stärker bilden att exkursioner och fältstudier i skolan ger en stor 

nytta och påverkar positivt på elevernas utbildning. Pace & Tesi (2004) har studerat ämnet 

från lärarnas synvinkel och hela 93,3 % av lärarna anser att utflykterna är bra för eleverna. 

Samtidigt uttalade sig lärarna att eleverna lär sig mycket från exkursioner. Deras studie kunde 

också se nytta av studiebesök som en praktisk verksamhet eftersom elevernas förmåga att 

minnas(lära/komma ihåg) information vilken de lärt sig under praktiska moment är betydligt 

högre jämfört med teoretiska studier. Pace & Tesi (2004) vill också poängtera att eleverna 

njuter mer på exkursionen om ett praktiskt moment igår i den. Kern & Carpenters (1984, 

1986) två studier betraktar fältarbete allmänt som en viktig del av grundutbildningen i 

geografi vilket samtidigt är en av det mest effektiva och njutbara former av undervisning för 

både elever och lärare. Möjlighet att experimentera och genom detta har eleverna möjlighet 

att integrera flera teoretiska och praktiska ämnesspecifika förmågor vilka lärs ut i geografi. 

Det finns en gemensam syn vilken säger att fältstudier är en nödvändighet i 

geografiundervisning (Alkis, 2008).  

 

5.2 Mer stimulans 

Santi & Purboningrum (2004) har studerat vilken betydelse utemiljön har för interaktionen. 

De kunde bekräfta att interaktion mellan elever och dess lärande förbättrar hjärnans 

arbetsnivå, eleverna reagerar oftare och därigenom skapar en större mängd av stimulans. 

Deras studie visade hur elevernas möjlighet att vara delaktiga och känna att inflytande höjdes 

med hjälp av exkursioner. Eleverna fick utnyttja sin egen kapacitet och tidigare kunskap i 

problemhantering samt när problemen skulle lösas. Tidigare var exkursioner huvudsakligen 

observerande och passiva och nu är utgångspunkten mer problemorienterad vilket ökar 

elevernas stimulans (Kent et. al. 1997, s.316). Det huvudsakliga problemet är att under 
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observationsfältarbetet måste eleverna endast vara närvarande på plats, vilket resulterar i att 

deras uppmärksamhet är någon annanstans, speciellt om fältbesöket är utdraget (Kent et. 

al.1997, s.315). Det räcker inte bara att läraren tar eleverna ut till en exkursion eller fältstudie. 

Det krävs mer från läraren än bara ett miljöombyte. ”Effective learning cannot be expected 

just because we take students into the field” (Lonergan & Andresen 1988, s.70). 

 

5.3 Inte tillräckligt med fältstudier 

Mundays (2008, s.152) studie visade att 58,3 % av lärarna som tillfrågades inte trodde att 

antalet exkursioner som de genomförde var tillräckligt och nästan tre fjärdedelar av de 

svarande skulle genomföra flera exkursioner om de skulle få möjlighet till det. Genomsnittligt 

tenderar lärarna att leda 1-2 utflykter per år (Ibid). Det fanns inga tydliga skillnader mellan 

lärare från rurala områden eller lärare från urbana skolor (Munday 2008, s.153).  

Där studien hittade skillnader var frågan om lärarna tyckte att de bedrev tillräckligt med 

utflykter. 86 % av lärarna från landsbygden och 53 % av lärarna från urbanområden tycker 

inte att de bedriver tillräckligt med utflykter (Munday 2008, s.156). 

Ludvigsson (2009) har studerat hur exkursioner används som inslag i historieundervisning på 

universitet och kommit fram till att exkursioner är ett relativt ovanligt inslag. Han anser att 

exkursionen erbjuder intressanta utvecklingsmöjligheter för ämnet, och syftet. Med exkursion 

avses enligt Ludvigsson en planerad undervisning som arrangeras utanför den ordinarie 

undervisningslokalen. ”I detta och andra ämnen har metoden också genererat en rad studier, 

även om det fortfarande i stor utsträckning saknas systematiska empiriska värderingar av hur 

effektiv exkursionen är som lärandestrategi” (Ludvigsson 2009, s.130). Experiental learning 

är ett begrepp som används ofta för att förklara praktisk undervisning. Ludvigsson (2009) 

nämner tre ämnen; geografi, botanik och konstvetenskap som har gjort exkursioner till ett 

stående och viktigt inslag i utbildningen. 

 

5.4 Inflytande och delaktighet under fältstudier 

Fuller (2006) har konstaterat att grupper som deltar i fältarbeten är mer sociala och vänliga 

när de arbetar med ny information och kommunicerar med sina vänner och lärare. Det är 

tydligt att exkursioner organiserade i gruppform har en mer positiv effekt på kompetensen. 

Det stora värdet av fältarbetet ligger framförallt i att ge studenterna en bättre känsla för 

verkliga miljöer och processer samt ger möjligheter till social interaktion som inte kan 
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dupliceras i klassen. (Fuller 2006, s.1) Social interaktion och grupparbete hjälper eleverna att 

dela idéer och bygger upp deras självförtroende. Det är värt att notera att de sociala faktorerna 

vilka eleverna ansågs erhålla hjälp med av grupparbeten ute i fält även gav eleverna 

upplevelse av ett större inflytande över sina akademiska färdigheter. På detta sätt når eleverna 

djupare nivåer av lärande. (Fuller 2006, s.4)  

Det som betonas inför fältarbete är noggranna förberedelser och vikten av debriefing och 

återkoppling efter fältbesök (Kent et. al. 1997 s.1). Fältstudier ger möjlighet att experimentera 

med en mängd olika typer av undervisningsinnehåll och har en värdefull roll som ett medel 

för att integrera många teoretiska och praktiska kunskaper som eleverna lär sig i 

undervisningen (ibid). För att kunna öka delaktighet och inflytande ska man försöka undvika 

den enklaste traditionella formen av fältstudier vilket Brown (1969) också kallar observations 

fältstudier: ”Cook´s tour” eller ”look and see”. Eleverna upplever oftast den typen av aktivitet 

tråkiga pga. att deras delaktighet i hela processen är begränsad (Brown 1969). Om 

observationsfältstudie är till fots ökar det elevernas engagemang eftersom det då finns 

möjlighet till diskussion med personalen vilket också upplevs som att inflytande ökar. (Gold 

et. al. 1991 s.21ff) Den här formen av fältstudier tillåter eleverna att göra egna iakttagelser 

självständigt och uppföljning av intressanta frågor blir lättare att göra tillsammans med 

personalen/läraren (ibid). Lärare kan skapa en större delaktighet och engagemang hos 

eleverna om de innan fältarbetet vet vad det är som kommer att krävas för att de kan 

genomföra givna uppgifter och hur de själv kommer att kunna beskriva fenomen utan hjälp av 

läraren (Kent et. al. 1997, s.316). Deltagande(participation) fältarbete är en metod somt enligt 

Kent (1997) engagerar studenternas uppmärksamhet och fördjupar deras lärande. Han 

använder i sin studie en figur som på y-vektor visar individuella fältstudier och den som är 

beroende på andra personer jämfört med  x-vektor observations och deltagande fältstudier.  

 

 

Figur 2. “The continua of autonomy and participation in fieldwork”(Kent et. al. 1997, s.317). 
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Deltagande fältarbeten i problemorienterad projektform är historiskt sätt det senaste stora 

paradigmskiftet i fältstudiemetoder. Den började användas på 1970-talet och den ersatte i stort 

sätt fältstudier i den traditionella passiva observationsformen. Efter stora förändringen har det 

hänt några mindre ändringar där ansvaret över projektet har flyttats mer till elever istället för 

lärare. (Kent et. al. 1997, s.315f) Sammanfattningsvis ses fältstudier som extremt viktiga för 

lärningsprocessen där både eleverna, lärare och miljöns roll är viktig (Munday 2008). 

Eleverna upplever lärande i utemiljöer stimulerande och samtidigt har det en positiv effekt på 

deras attityder (Ballantyne & Packer 2002). Fältstudier ses som relativt ovanligt inslag i 

skolarbetet (Munday 2008; Ludvigsson 2009). Vill man genomföra fältstudier så måste de 

planeras noggrant och valet mellan observations- och deltagande fältstudier är centralt med 

tanke på vad läraren vill uppnå (Kent et. al. 1997). Är fältstudiens syfte att höja delaktighet 

och inflytande bör observationsfältstudier undvikas (Brown 1969). Studiens empiri kommer 

att visa hur eleverna upplever fältstudies effekt jämfört med vanlig klassrumsundervisning 

och om resultat från tidigare forskning gäller i Vallentuna gymnasium. 

 

6. Områdesbeskrivning 

6.1 Avgränsning 

Studien använder Vallentuna kommun som en avgränsning vilken är den samma som 

Skolinspektion använde som avgränsning i sin studie. Samma avgränsning kommer 

möjliggöra en djup diskussion och jämförelse av resultatet. I Vallentuna finns det bara en 

gymnasieskola och därför kommer avgränsning formas därefter. Avgränsningen vilka elever 

som får vara med och besvara enkäten är nödvändig för att studiens tidbegränsning ska kunna 

följas. Skolinspektionen har valt att inrikta sin skolenkät för elever i årskurs 2. I studien har 

jag valt att inkludera alla från årskurs 1-3 vilka går i Vallentuna gymnasium. 

 

6.2 Vallentuna kommun 

Vallentuna gymnasium ligger i Vallentuna centrum (karta 1) och är det enda gymnasium i 

Vallentuna kommun. Vallentuna kommun tillhör Stockholms län (karta 2) och är ungefär 

dubbelt så stor som Stockholms stad när markytan jämförs, vilken i Vallentuna kommun är 

360 kvadratkilometer. Kommunen har över 32 000 invånare och är inne på en långvarig 
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tillväxtfas. Under 2010 var kommunens tillväxt (753 personer 2,6 %) den mest ökande i 

landet räknat i procent. (Vallentuna kommun 2014) 

 

 

Karta 1 – Vallentuna kommun och Vallentuna gymnasium (ArcGIS Online 2014a) 

 

 

 

Karta 2 – Stockholms län och Vallentuna kommun (ArcGIS Online 2014b) 
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7. Metod 

I metodkapitlet redovisas hur studien är genomförd och vad det är som ligger till grund för 

studiens resultat och ger svar till frågorna: Vilka datainsamlingsmetoder har används? Vilket 

tillvägagångssätt hade studien? Vilka forskningsetiska principer togs i beaktning? Metoddelen 

ger också stöd för läsaren att göra en bedömning om resultaten är rimliga och att studien går att 

göras om. 

I studien gjordes ett bekvämlighetsurval vilket baserade sig på geografisk närhet till 

författaren och för att minska interna bortfall försöktes enkätfrågorna formuleras med så 

begripligt språk som möjligt. Innan enkäterna delades ut användes det några piloter i studien 

för att se hur de upplevde och tolkade enkäten. (Eljertsson 2005) 

 

7.1 Datainsamlingsmetod 

I studiens första del har jag använt mig av en kvantitativ metod i form av enkäter (se bilaga 

1), med 21 stycken frågor. Jag har distribuerat enkäter till studenter antingen i början eller i 

slutet av deras lektionsundervisning och sedan samlat in när de fyllt i enkäten. Eleverna som 

har besvarat enkäten har alla varit över 15 år. Därför krävdes det inte ett tillstånd från 

målsman.  Enkätens första fyra frågor delar svarande mellan kön och årskurs samt ger svar till 

den första frågeställningen: hur ofta fältstudier används som undervisningsmetod och i vilka 

ämnen? Frågorna 5-7 handlar om stimulans och är exakt samma som Skolinspektionen 

använde i sin skolenkät. Alla fyra svarsalternativ är också lika med skolenkäten. Frågorna 8-

10 är i grunden samma som Skolinspektionens med den skillnaden att ordet skolarbete är 

utbytt mot fältstudie. Likväl är frågorna 12-14 exakt samma som Skolinspektionens 

delaktighet och inflytande kategorins frågor. 15-20 är frågor som försöker att besvara hur 

elever upplever delaktighet och inflytande under fältstudier. Sista två frågorna är öppna och 

ger svarande möjlighet att själv skriftligt forma svaren. 

 

I studiens andra del använde jag en kvalitativ intervjumetod. Efter sammanställning och 

analys av enkätsvaren intervjuade jag tre av Vallentuna gymnasiums lärare vilka fick besvara 

frågor som handlade om stimulans, delaktighet och inflytande. Intervjuerna gav möjlighet att 

inkludera frågor som djupare kunde förklara resultatet som erhölls från enkäten. Orsaken till 

varför jag har valde att använda mixed methods (blandade metoder) i min studie var möjlighet 

att få ännu en bredare bild över studieområden. Med hjälp av båda metoderna fick jag höra 
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både lärarnas och elevernas syn. Med hjälp av den kvantitativa enkäten kunde jag samla 

svaren från flera elever än vad en kvalitativ metod skulle ha gett möjlighet till. Med hjälp av 

intervjuer fick jag möjlighet att få en djupare bild kring hur lärarna förklarar orsakerna till 

empirin som jag fick med hjälp av eleverna.  

 

7.2 Genomförande 

I studien kontaktades Vallentuna gymnasiums rektor via mail där uppsatsämne presenterades 

samt om det fanns möjlighet att genomföra en enkätundersökning och intervjuer vid något 

tillfälle. Rektorn vidarebefordrade mailet till en lärare i geografi och samhällskunskap som 

jag därefter hade kontakt med. Läraren hjälpte att boka tillfällen under en och samma dag då 

enkäten kunde delas ut till skolans elever med hjälp av fem undervisande lärare. Läraren 

bokade tre stycken intervjutider med skolans lärare. Under en dag gavs möjligheten att träffa 

fem olika klasser. Några tillfällen fick enkätstudien börja lektionen och några gånger 

avslutades lektionen med enkät. I början förklarades studiens syfte och att deltagandet var 

frivilligt. Det informerades också om att enkäten besvaras anonymt. Därefter informerades att 

man fick välja ett svarsalternativ, förutom fråga fyra och att det fanns två sidor i enkäten. 

Intervjufrågorna konstruerades efter att enkätsvaren var analyserade vilket gav möjlighet att 

fokusera på de enkätfrågorna vilka krävde kommentarer. Intervjuerna tog plats i Vallentuna 

gymnasium och gjordes under en dag. Samtliga intervjutillfällen spelades in för att kunna ha 

möjlighet att under resultatbearbetningen lyssna igenom svaren och säkerställa att svaren 

hörts rätt. Intervjuerna tog i snitt ca 20-25 minuter per intervju. Med några enklare 

intervjufrågor som ställdes i början försöktes det att skapa ett lugn hos intervjupersonerna och 

därigenom få mer djupgående och detaljerade svar. Det frågades också om det fanns en 

möjlighet att kunna återkomma om det skulle dyka upp några fler frågor. Transkribering och 

intervjuanalys gjordes efteråt med hjälp av inspelade audiofiler.  

Efter intervjuerna väcktes frågan hur Vallentuna gymnasium har lyckats med 

verksamhetsplanens mål kring inflytande. Intervjupersonerna hänvisade till skolans rektor 

som kontaktades via mail flertalet gånger utan svar.  
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7.3 Forskningsetiska principer 

I studien beaktades fyra forskningsetiska huvudkraven vilka är informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekrav (Eljertsson, 2005, s.29f). Enkätrespondenterna och 

intervjupersonerna fick ta del av studiens syfte samt att det var frivilligt att delta i studien.  

Det förklarades också att svaren från enkäten är anonyma och endast kommer att användas i 

studien.  

 

7.4 Validitet och reabilitet 

Validitet handlar om hur författaren har lyckats att undvika systematiska fel i studien och 

huruvida studien har mätt det den avser att mäta (Bryman och Bell, 2011). För att öka 

validiteten i studien reflekterades det över enkät och intervjufrågorna. För att ytterligare 

försöka säkerställa validiteten gjordes en pilotstudie med ett par studiekamrater för att få veta 

vad de tyckte om frågorna och om de upplevde svårtolkade begrepp eller oklarheter i 

enkätfrågorna.  

 

I Skolinspektionens (2014b) skolenkät finns det i varje frågeområde tre påståenden för att 

kunna ge en så bra bild som möjligt. Varje frågeområde får ett så kallat index vilket dessa tre 

påståenden tillsammans utgör. I denna studie kommer det inte att beräknas index och jämföra 

den med Skolinspektionens pga. att studiens skala är tydligt mindre än Skolinspektionens 

skolenkät. 

Skolinspektionen har höjt validiteten med hjälp av både negativt och positivt formulerade 

frågor för att kunna ge så bra bild som möjligt av frågeområdet. Detta kräver mer reflektion 

från respondenter inför svarandet av påståenden (Skolverket 2014b).  I studien jämförs 

Skolinspektionens empiri bakom indexvärde med studiens empiri.  

 

Hög reliabilitet handlar om att mätningar ska kunna upprepas och resultat ska bli det samma 

(Bryman och Bell, 2011). Det som kan påverka negativt är frånvaro, slump- och slarvfel 

(ibid). För att säkerställa hög reliabilitet baserades grunden för denna studie på 

Skolinspektionens skolenkät. När samma frågor ställdes och resultat jämfördes mellan denna 

studie och Skolinspektionens kan det konstateras att elevernas svar i Vallentuna gymnasium 

bara skiljer sig några procentenheter mellan de båda studierna. T.ex., i figur 6, skolarbete är 

intressant, hade eleverna besvarat Skolinspektionens skolenkät på följande sätt (inom 
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parantes svarsprocent från denna studies elevenkät) stämmer helt och hållet 8 % (6,5 %), 

stämmer ganska bra 64 % (62 %) stämmer ganska dåligt 24 % (25 %), stämmer inte alls 4 % 

(6,5 %). Detta bekräftar att den genomförda studien har en hög tillförlitlighet. Extra 

noggrannhet i förhållande till egna slarvfel sågs också som viktigt och därför söktes studiens 

data igenom för eventuella felinstansade värden innan analysarbetet börjades i Excel.  

 

8. Resultat 

Här redovisas resultat från studiens empirisamling vilken gjordes med hjälp av enkät och 

intervjuer. Resultatkapitlet kommer även att redovisa Skolinspektionens resultat från 

skolenkäten 2013 för att en jämförelse mellan studien och Skolinspektions resultat ska kunna 

göras senare i diskussionskapitlet.  

 

 

Figur 3 – Antal svarande elever 

 

Enkäten delades ut till två stycken årskurs 1 klasser, till en årskurs 2 klass och till två årskurs 

3 klasser. Vallentuna gymnasium har totalt 284 elever varav 90 går i årskurs 1, 101 elever 

årskurs 2 och 93 elever som går i årskurs 3. Enkäten delades ut till 35 stycken elever i årskurs 

1, till 19 elever i årskurs 2 och till 23 elever i årskurs 3.  Antalet utdelade enkäter motsvarar 

39 % av totala antalet elever i årskurs 1, 19 % av det totala antalet elever som går i årskurs 2 

och 25 % av det totala antalet elever som går årskurs 3. Totalt blev det 77 stycken enkätsvar 

vilket motsvarar 27 % av hela skolans 284 elever. I den här figurens fråga var bortfallet noll. 

Alla elever som erhöll enkäten besvarade vilken årskurs de tillhör.  
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Figur 4 – Hur många fältstudier har du deltagit i under det senaste året? 

 

 

Figur 5 – I vilka ämnen har fältstudier förekommit? 

 

I den här frågan fick elever kryssa flera svarsalternativ eller skriva fritt (övriga
4
). Totalt blev 

det 173 valda ämnen. 

 

 

 

                                                 

4
 Övriga ämnen är: fysik med 6 stycken, naturguidning 3, internationell ekonomi 3, sociologi 2, hållbart 

samhällsbygge 2, psykologi 2, spanska 1, teknik 1, svenska som andra språk 1, media och kommunikation 1.  
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8.1 Stimulans 

 

 

Figur 6 – Skolarbete är intressant           Figur 7 – Fältstudier är intressanta 

 

Samma fråga (figur 6) ställdes 2013 till Vallentuna gymnasium årskurs 2. Skolinspektionens 

elevenkät visar då att 8 % av eleverna tycker att skolarbetet är intressant. 64 % tyckte att 

påståendet stämde ganska bra och 24 % att det stämmer ganska dåligt. Resterande 4 % hade 

svarat att det inte stämmer alls eller vet ej. 

 

Över tre fjärdedelar tycker att påståendet fältstudier är intressanta stämmer helt och hållet 

eller ganska bra. 

 

Figur 8 – Skolarbete är roligt           Figur 9 – Fältstudier är roliga 

6,5 % 

62,0 % 

25,0 % 

6,5 % 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

70 % 

Stämmer 
helt och 

hållet 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

Skolarbete är 
intressant 

22 % 

57 % 

17 % 

4 % 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

Stämmer 
helt och 

hållet 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

Fältstudier är 
intressanta 

5,0 % 

45,0 % 

39,5 % 

10,5 % 

0 % 

5 % 
10 % 

15 % 

20 % 
25 % 

30 % 
35 % 

40 % 

45 % 
50 % 

Stämmer 
helt och 

hållet 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

Skolarbete är roligt 

22 % 

54 % 

21 % 

3 % 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

Stämmer 
helt och 

hållet 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

Fältstudier är roliga 



 

24 

 

När eleverna fick besvara samma fråga i Skolinspektionens elevenkät så tyckte 12 % att 

skolarbete är roligt. 45 % tyckte att påståendet stämmer ganska bra och 33 % att det stämmer 

ganska dåligt. Resterande 10 % hade svarat att det inte stämmer alls eller vet ej.  

 

 

Figur 10 – Skolarbete stimulerar mig att lära    Figur 11 – Skolarbete stimulerar mig att lära  

                mig mer                                                        mer om den innehåller fältstudier 

 

64 % av eleverna tycker att skolarbetet stimulerar dem att lära mer, påstående stämmer helt 

och hållet eller ganska bra om den innehåller fältstudier. 

9 % 

46 % 

38 % 

7 % 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

Stämmer 
helt och 

hållet 

Stämmer 
ganska 

bra 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

Skolarbetet stimulerar 
mig att lära mig mer 

13 % 

51 % 

31 % 

5 % 

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

40 % 

50 % 

60 % 

Stämmer 
helt och 

hållet 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
inte alls 

Skolarbetet stimulerar 
mig att lära mer om den 

innehåller fältstudier 



 

25 

8.2 Delaktighet och inflytande 

 

Figur 12 – Vi elever har inflytande över            Figur 13 – Under fältstudier har vi elever 

                 undervisningens innehåll         inflytande över undervisningens                 

            innehåll 

 

Över hälften av eleverna upplever att de inte har inflytande över undervisningens innehåll. 

37 % av eleverna upplever inflytande i viss mån över undervisningens innehåll under 

fältstudier.  

 

När samma fråga (figur 12) ställdes i skolenkäten 2013 fick man följande svarsprocent: 

stämmer helt och hållet 10 %, stämmer ganska bra 38 %, stämmer ganska dåligt 30 % och 

stämmer inte alls 13 %, vet ej 10 %. 
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Figur 14 – På lektionerna är vi elever med       Figur 15 – Under fältstudier får vi bestämma  

                och påverkar på vilket sätt vi                           hur vi ska arbeta 

                ska arbeta med olika skoluppgifter. 

 

Över hälften av eleverna upplever att påståenden; de få vara med och påverka vilket sätt de 

ska arbeta med olika skoluppgifter stämmer ganska dåligt eller inte alls. Två tredjedelar av 

eleverna tycker att påstående i figur 15 stämmer ganska dåligt eller inte alls. 

 

När samma fråga (figur 14) frågades i skolenkäten 2013 fick man följande svarsprocent i 

följande svarsalternativ: stämmer ganska dåligt 37 % och stämmer inte alls 13 %, Resten av 

alternativen har haft så få svarande så att skoinspektionen inte har redovisat för att skydda 

respondenternas anonymitet. 
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Figur 16 – Fältstudier ger oss möjlighet till större inflytande än undervisning i klassrummet 

 

I frågan: fältstudier ger oss möjlighet till större inflytande än undervisning i klassrummet var 

det 56 % som tyckte att påståenden stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

 

 

Figur 17 – Under fältstudier känner jag mig delaktig 

 

72 % av eleverna tycker att påståendet stämmer helt och hållet eller ganska bra. 
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Figur 18 – Fältstudier får mig att känna mig mer delaktig än undervisning i klassrummet. 

 

62 % av eleverna tycker att påståendet stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

 

8.3 Inflytande och delaktighet, jämförelse mellan årskurser 

 

 

Figur 19 – Under fältstudier har vi elever inflytande över undervisningens innehåll 

 

53 % av eleverna i årskurs 1 upplever att påståendet stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

26,5% av årskurs 2 elever upplever att påstående stämmer ganska bra och 22,5% av årskurs 3 

elever tycker att påståendet stämmer ganska bra. 
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Figur 20 – Under fältstudier får vi bestämma hur vi ska arbeta 

 

44 % av årskurs 1 elever har svarat att påstående stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

26 % av årskurs 2 elever tycker att påstående stämmer ganska bra. I årskurs 3 är det 26 % av 

eleverna som upplever att påstående stämmer helt och hållet eller ganska bra. 

 

Resultaten från andra inflytande kategoriserade frågor (nummer 12-18 i enkäten) visar att 

årskurs 1 elever i 5 av 7 frågor har de högsta totala procentandelar när svarsalternativ 

stämmer helt och hållet och stämmer ganska bra är räknade. Årskurs 2 och 3 elever har både 

de högsta procentandelarna i 1 av 7 frågor när det gäller, stämmer helt och hållet och stämmer 

ganska bra. (Årskurs 2 i fråga 18 och årskurs 3 i fråga 16) 

 

När resultat från delaktighetskategoriserade frågor (nummer 19 och 20 i enkäten) jämfördes 

mellan tre olika årskurser visade det sig att eleverna i årskurs 3 tyckte att båda påståenden 

stämde bra. I fråga 19, under fältstudier känner jag mig delaktig, var det 35 % av årskurs 3 

elever som tyckte att påståendet stämmer helt och hållet, 5 % av årskurs 2 och 20,5 % av 

årskurs 1 elever. 

När båda svarsalternativen, stämmer helt och hållet samt stämmer ganska bra räknades ihop 

var det 79 % årskurs 3, 68 % årskurs 2 och 70,5 % av årskurs 1 elever som kände sig 

delaktiga under fältstudier.  
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I fråga 20, fältstudier får mig att känna mig mer delaktig än undervisning i klassrummet, var 

det igen årskurs 3 elever som hade den högsta totala procenten i stämmer helt och hållet. 

Resultatet var följande: årskurs 3 - 22%, årskurs 2 – 10,5 % och årskurs 1 - 15%. 

När båda svarsalternativen, stämmer helt och hållet samt stämmer ganska bra räknades ihop 

var det 65 % årskurs 3, 68,5 % årskurs 2 och 56 % av årskurs 1 elever som kände sig mer 

delaktiga under fältstudier jämfört med klassrumsundervisning.  

 

Resultatet kan sammanfattas så att 63 % av eleverna har deltagit i två eller färre fältstudier 

inom det senaste året och historia, samhällskunskap och svenska är ämnen där flesta 

fältstudier har förekommit. Detta ledde till en intervjufråga där lärarna fick svara på hur 

många fältstudier de arrangerar i sina ämnen. Eleverna upplevde fältstudier enligt följande; 79 

% av eleverna upplevde fältstudier som intressanta, 76 % tyckte att de var roliga och 64 % 

kände att skolarbete som innehåller fältstudier stimulerar att lära sig mer. Intervju och 

delaktighets kategoriserade frågor visade sig att fältstudier upplevs som delaktighetshöjande 

men inflytande kunde även minska.  

Detta märktes särskilt när eleverna mellan olika årskurser jämfördes. Eleverna i årskurs 2 och 

3 hade lägre svarsprocent när det kommer till svarsalternativ stämmer helt och håller/stämmer 

ganska bra.  

Intervjuade lärare fick reflektera över varför flera elever i årskurs 2 och 3 hade svarat att 

inflytande kategoriserade frågor stämmer ganska dåligt eller inte alls. Lärarna fick även 

reflektera över faktum att pedagogisk personal och eleverna inte upplever undervisningen lika 

stimulerande, så som Skolinspektionen redovisade i sin skolenkät 2013.   

 

8.4 Lärarnas åsikter 

Under intervjun fick de intervjuade lärarna svara på 12 intervjufrågor (se bilaga 2) vilka 

försöker att ge bredare bild över studieområdet. Intervjuade lärarna fick reflektera över 

resultatet som Skolinspektionen hade fått från deras skolenkät 2013 samt empirin som denna 

studie hade kommit fram till med hjälp av elevenkäten från Vallentuna gymnasiums elever. 

Intervjuerna kommer att analyseras, sammanfattas och användas i studiens resultat- och 

diskussionskapitel. 
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8.4.1 Hur ofta fältstudier? 

När lärarna fick svara på frågan: hur många fältstudier har du arrangerat under senaste 

året/terminen? hade alla intervjupersoner svårigheter att reflektera över hela året och även en 

hel termin visade sig vara en för lång tidskala. Därför definierade frågan om till att gälla en 

kurs istället. Svaret varierade mycket mellan lärare och vilket ämne de undervisade i. 

Intervjuperson 1 som undervisar i geografi och samhällskunskap hade haft tre fältstudier i sin 

senaste geografi 1 kurs. Hon trodde också att hur många fältstudier läraren har i ämnet 

varierar och är väldigt blandat mellan olika ämnen. En till två per kurs var ett snitt och var en 

uppskattning från intervjuperson 1. Intervjuperson 2 som är biologi- och matematiklärare 

hade just haft biologi 1 och genomförde i kursen mellan åtta till tio fältstudier lite beroende på 

om korta utevistelser räknades med när de genomfördes under samma projekt. I matematik 

finns det betydligt färre fältstudier. T.ex. hade hennes senaste matematikkurs besökt 

vetenskapenshus och fysikdagen på Gröna lund. Den tredje läraren intervjuperson 3 

undervisar i historia och hade inom historia 2 genomfört två fältstudier. I hennes andra ämne 

sociologi har det också genomförts två fältstudier. Den första var en valdebatt och den andra 

var observationsstudie i förskola/skola. 

 

8.4.2 Fältstudiers värde och stimulerande effekt 

Intervjuperson 1 beskriver att inom geografi har fältstudier stort värde genom de upplevelser 

som fältstudier kan ge till eleverna. Hon tror att när eleverna själva får uppleva platsen ger 

den mycket mer än att bara prata om platsen. Intervjuperson 1 tyckte också att fältstudier gav 

möjlighet att skapa en gemensam upplevelse till hela klassen vilket alltid kunde återkopplas 

till i ett senare undervisningstillfälle. Enligt intervjuperson 2 finns värdet i det att eleverna kan 

prova, själva känna hur verkligheten fungerar och allt blir mer konkret. Det finns 

grupper/elever som inte uppskattar fältstudier lika mycket eller som inte tycker att fältstudier 

är lika roliga. Istället tyckte intervjuperson 2 att det ska ske en anpassning efter gruppen. 

Fältstudiernas innehåll går att införa till vanlig klassrumsundervisning om det passar bättre för 

gruppen. Historielärare, intervjuperson 3 sammanfattade fältstudiens höga värde till 

möjligheter att konkretisera saker och genom detta ge eleverna möjlighet att hänga upp 

kunskapen på, en faktisk plats, föremål eller situation.  

 

Jämförs den stimulerande effekten som fältstudier har med klassrumsundervisning tyckte 

intervjuperson 3 att en kombination av båda ger den bästa stimulerade effekten. Alla elever är 
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olika och en del skulle säkerligen önska sig flera fältstudier men det finns elever som inte alls 

vill ha det. En balans mellan båda undervisningstyperna gör att eleverna inte tappar kontakten 

med världen utanför och inte heller känner att undervisningen blir för teoritung. 

Intervjuperson 2 delade samma tankar och tyckte att fältstudier gav väldigt mycket till henne 

själv och därför borde det också ge lika mycket till eleverna. Den som inte tycker om 

fältstudier eller som inte upplever det stimulerade behöver enligt intervjuperson 2 ännu fler 

fältstudier. Erfarenheten som intervjuperson 1 hade var att fältstudier i sig själv inte är någon 

lösning om undervisningen saknar stimulans men med hjälp av bra förberedelser inför 

fältstudier kommer den stimulerande effekten vara högre än vanlig klasrumsundervisning. 

Hon ser inte att många fältstudier är ett direkt bevis att undervisningen ger mycket stimulans 

till eleverna. ”Bara att åka iväg fyller inte ett syfte” tycker intervjuperson 1, det ska alltid 

ifrågasättas hur fältstudierna har berikat undervisningen. De har inte alltid satts i 

sammanhang. 

 

8.4.3 Elever och lärare värderar inte undervisningen lika stimulerande 

När lärarna frågades vad de tror ligger bakom 2013 års skolenkätsresultat där eleverna och 

lärare inte värderar undervisningen lika stimulerande behövde de extra betänketid. 

Intervjuperson 3 vill i ärlighetens namn påstå att lärarna inte alltid heller upplever 

undervisningen stimulerande. Enligt henne så finns det en naturlig diskrepans mellan elever 

och lärare. Lärarna har mycket höga krav för undervisningen och läroplanens mål att följa 

samtidigt som eleverna kanske har sina egna förväntningar och målsättningar vilka inte alls 

behöver vara så högt ställda. Tydlighet när lärarna presenterar kursens målsättningar med 

hjälp av högre engagemang är nycklar till att minska gapet. Andra förklaringen till skillnaden 

mellan elever och lärare kan bero på svårigheten att förstå och olika tolkningar av begreppen 

stimulans. Intervjuperson 2 förklarade att lärarna kan tolka begreppen annorlunda än vad 

eleverna gör. Intervjuperson 1 tror att skillnaden beror på att lärarna och elever inte ser saken 

på samma sätt. Otydlighet och svårighet att kommunicera med elever så att budskap skulle nå 

fram är några av de orsakerna som intervjuperson 1 kunde redogöra för.  
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8.4.4 Delaktighet och inflytande under fältstudier 

Viktigt är att eleverna har en tydlig roll när de har fältstudier. Som aktiva deltagare upplever 

elever högre delaktighet, enligt intervjuperson 1. Intervjuperson 2 bekräftar det samma, när 

eleverna själva får vara med känner de högre delaktighet. Samtidigt avgör det egna intresset 

hur delaktigheten upplevs. Intervjuperson 2 listar tre faktorer som påverkar elevernas 

upplevelse av delaktighet: rätta förutsättningar, egen inställning och det viktigaste är tydlighet 

med syftet. Varje elev ska ha en positiv egen inställning samt veta vad lärare förväntar sig av 

dem.  

En av intervjufrågorna var: hur mycket eleverna upplever möjligheter till inflytande under 

fältstudier? Om eleverna får vara med och påverka planeringen inför fältstudien så kan de 

enligt intervjuperson 2 uppleva ett större inflytande. Hur mycket intervjuperson 2 gav ansvar 

beror helt på hur gruppen är och fungerar. En aktiv intresserad grupp får flera möjligheter till 

att få inflytande. Men det finns ämnen som t.ex. matematik där läraren bestämmer pga. 

bekvämlighet eller hårda krav från läroplan säger intervjuperson 2. Intervjuperson 1 ser att 

läraren sätter ramarna och sen får eleverna arbeta i ganska hög grad fritt därefter. Det finns 

fältstudier där elevernas inflytande är litet men samtidigt finns det fältstudier där eleverna 

bestämmer över en stor del. Intervjuperson 3 ger eleverna möjlighet att i början av en kurs 

berätta vilka förväntningar de har och vad de är intresserade av. När detta sker bildas enligt 

intervjuperson 3 ett indirekt inflytande. Intervjuperson 2 ger eleverna valalternativ eller 

möjlighet att önska men känner att alla elever inte ändå vill göra likadant vilket leder till att 

det är få elever som kan känna inflytande. 

 

Under intervjuerna frågades också; hur lärarna ger eleverna möjlighet att påverka 

skolmiljön? Två av tre intervjuade lärare hade inte reflekterat över frågan. Intervjuperson 2 

tycker att det är någonting som görs automatiskt utan att tänka på det och intervjuperson 1 ser 

att det är någonting som hela skolan borde göra organiserat. Intervjuperson 3 försöker ta reda 

på vad eleverna är intresserade av men tycker inte alltid att det är självklart att inflytande ökar 

med åldern.   
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8.4.5 Årskurs 1 elever upplever störst inflytande 

Intervjuperson 3 tror att desto längre eleverna går på gymnasiet desto mer växer besvikelsen 

att eleverna inte har blivit hörda. Årskurs 1 elever kan upplevas som idealister och sen i 

årskurs 3 har de förstått att läraren bara kan lyssna till en viss del av elevernas synpunkter, 

därför minskar känslan av inflytande enligt intervjuperson 3. Både intervjuperson 1 och 2 ser 

att skillnaden mellan grundskola och gymnasiet kan var en av förklaringarna.  När eleverna 

byter skola så händer det massa nya saker och eleverna kanske inte alls förstår varför det 

händer. Detta kallar intervjuperson 1 nyhetens behag. Eleverna blir vana på arbetssättet 

genom åren och därigenom upplever de att möjligheter till inflytande minskar. Samtidigt 

tycker intervjuperson 2 att det kan bero på att t.ex. i matematik är den första kursen mer 

repetition och ger läraren större möjligheter till att lyssna på elevernas önskemål. Sen efter det 

är det nationella prov som styr undervisningsinnehållet och elevernas inflytande minskar. 

Intervjuperson 2 ser också skillnader mellan ämnen och delar de i två kategorier: Ämnen med 

och utan nationella prov. Hon känner att ämnen utan nationella prov ger läraren mer utrymme 

att själv påverka undervisningens innehåll och i matematik t.ex. blir väldigt styrt eftersom det 

står tydligare vad eleverna ska kunna efter kursen.  

  

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

I min mixed methods studie användes både kvantitativa och kvalitativa metoder. Det gjordes 

för att få en så bred bild över studieområdet som möjligt. Breda metodval kan ses som en stor 

styrka i studien. Enkäten distribuerades först och intervjuerna tog plats dagen efter vilket gav 

möjlighet till att kunna sammanfatta resultatet innan intervjuerna. Då kunde intervjufrågorna 

anpassas efter empirisamlingens resultat och med hjälp av intervjuerna kunde en djupare 

reflektion över resultatet göras. Det här kan ses som en av de stora styrkorna i studien. 

Det att enkäter distribuerades till studenter i början eller i slutet av deras lektionsundervisning 

och sedan samlades in direkt efter dem hade fyllt i enkäten ökade chansen för att få så bra 

svarsfrekvens som möjligt. Jag delade ut totalt 77 enkäter och fick tillbaka exakt samma antal. 

Då blev den totala svarsprocenten 100 % där alla elever som fick enkäten lämnade tillbaka 

den. Interna bortfall fanns totalt sex stycken i fråga 3, sju stycken i fråga 4, två stycken i 

frågorna 11, 13, 15 och 18. Ett bortfall blev det i frågorna nummer 6, 7, 9, 12,14, 16, 17, 19 

och 20. Det som förklarar det relativt höga bortfallet i frågorna 3 och 4 var den faktum att om 
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eleverna inte hade haft några fältstudier alls under det senaste året skulle de lämna frågorna 3 

och 4 tomma. Höga svarsprocenten och minimala interna bortfallen bekräftar att 

tillvägagångssättet och metodvalen i studien var lyckade och besvarade frågeställningen. 

I fråga fyra ville jag få veta i vilka ämnen fältstudier förekommer. Om resultatet mellan olika 

ämnen jämförs så finns den en förklaring varför skillnaderna mellan olika ämnen är så stora.  

I Vallentuna gymnasium finns många olika program t.ex. natur- och teknikprogram, vilket har 

haft mindre söktryck än andra program. Detta betyder att i årskurs 2-3 år det bara fåtal elever 

som läser geografi och årskurs 1 har inte hunnit läsa geografi 1 pga. att den läses under år 2. 

De gymnasiegemensamma ämnena
5
 som alla gymnasielever måste läsa har därför en betydligt 

högre svarsprocent än programgemensamma ämnena så som geografi och biologi. Det kan 

riktas lite kritik till enkätmetodens reliabilitet, det fanns i varje årskurs enkäter fyllda med ett 

och samma svarsalternativ i varje fråga. Totalt fanns det 10 stycken enkäter ifyllda på detta 

sätt, vilket motsvarar ca.13 % av totala. Detta beror säkerligen på att elever får fylla enkäter 

ofta och fokus/koncentration finns inte där just då. I en enkätundersökning som genomförs 

genom post skulle den här typen av svar aldrig nå hela vägen till forskaren pga. att 

respondenterna aldrig skulle orka fylla eller lämna in enkäten. I den här studien kände 

eleverna möjligtvis någon form av press pga. att lärare och jag fanns på plats, då ville dem 

ändå lämna in enkäten med frågorna ikryssade.  Så länge som den här studien har en 

svarsprocent vilken är nära Skolinspektionens skolenkät i samma frågor kan man ändå 

bekräfta att studien har hög validitet. Det bör även riktas en tanke till studiens muntliga källor 

eftersom alla intervjupersonerna representerar Vallentuna gymnasium och kan ha stor 

anledning att framställa Vallentuna gymnasium i god dager. 

 

9.1.1 Svagheter i studien 

En pilotstudie genomfördes innan enkäten användes i Vallentuna gymnasiet. Trots detta har 

det i efterhand hittats förbättringsförslag till några frågor. En av dem var fråga 3, hur många 

fältstudier har du deltagit i under det senaste året? Även fast läroplanen (Skolverket 2011a, 

s.47) beskriver att fältstudier ska vara centrala inslag i utbildningen i naturvetenskapsprogram 

så visade det sig att det fanns elever som inte hade genomfört några fältstudier alls. Det fanns 

fyra olika svarsalternativ i enkäten, 1, 2, 3, 4 eller flera men inte svarsalternativ 0/inga. Detta 

                                                 

5
 De gymnasiegemensamma ämnena är: Svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, idrott & hälsa, 

historia, samhällskunskap, religionskunskap och naturkunskap 
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kan efteråt ses som en svaghet där det blir svårt att veta om bortfallet på sex svarande är pga. 

att det vet ej eller att eleverna inte har haft några fältstudier alls. Detta påpekades under det 

första enkätinsamlingstillfället och då informerades alla elever under det tillfället och inför 

kommande enkätutdelningar. Fanns det elever som inte deltagit i någon fältstudie så lämnade 

de frågan utan svar. Genom detta kunde validiteten höjas. Vilken avgränsning i tid frågan 

hade krävdes också extra reflektion. Valet av senaste året var det som passade bäst när studien 

hade alla tre årskurser som avgränsning. Detta ansågs ge den högsta validiteten  

oavsett att elever i årskurs 1 kommer att inkludera vårtermin 2014 i sitt svar, när de 

fortfarande gick grundskolans sista termin. Hade frågan istället formulerats hur många 

fältstudier eleverna har deltagit i under den senaste terminen skulle validiteten minska pga. att 

ht 2014 fortfarande pågår. 

Resultat från enkätinsamlingen har redovisats i procent vilket kan ses problematisk eftersom 

studiens totalpopulation är liten (77 respondenter) men eftersom Skolinspektionen inte heller 

hade flera än 84 respondenter i deras skolenkät kan man motivera det gjorda valet. Samma 

presentations enhet gav också möjligheten att jämföra resultatet mellan studierna. Speciellt i 

figur 19 och 20 bör man reflektera över de få antal svarande i varje svarsalternativ som 

presenteras. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Tillräckligt med fältstudier? 

Gladeligen visar studien att 92 % av Vallentuna gymnasiums elever har haft fältstudier under 

senaste året och förklaringen till varför 8 % av eleverna inte har haft fältstudier kan beror på 

att ämnen där fältstudier ska ingå i undervisningen inte har hunnit läsas. Som t.ex. Geografi 1 

som läses under andra året. Skollagen (15 Kap. 4§) beskriver att eleverna ska samverka med 

samhället i övrigt. Nära kontakt och samarbete med samhälls- och arbetslivet, utnyttjandet av 

kontakter med närliggande samhällets kultur-, förenings- och arbetsliv samt ta till vara de 

kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande samhället lyfts speciellt upp i skolans 

läroplan mot gymnasienivå (Skolverket 2011a). Eleverna som studerar i Vallentuna 

gymnasium ska våga möta världen är skolans mission i verksamhetsplanen 2012-2015. 

Frågan är om eleverna vågar det? Det krävs att eleverna har tät kontakt med samhället runt 

omkring sig (Skolverket 2011a). Vilket inte riktigt verkar stämma. Det populäraste 

svarsalternativet är att eleverna har haft en fältstudie under det senaste året och det är bara lite 
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över en tredje del 38 % som har haft tre eller flera fältstudier. Intervjuade lärare undervisar 

mestadels i ämnen där fältstudier är ett krav. Enligt lärarna är variation i hur många fältstudier 

man har stor mellan ämnena, vilket enkät fråga 4, i vilka ämnen har fältstudier förekommit? 

bekräftar.  När studien jämför elevernas enkätsvar och lärarnas intervjusvar så visar det sig att 

intervjuperson 1 hade tre fältstudier under en termin, intervjuperson 2 hade åtta till tio 

fältstudier per termin och intervjuperson 3 hade genomfört två fältstudier per termin.  I snitt 

gör det mellan fyra och fem fältstudier per lärare och termin. Genomsnittet under ett år när det 

kommer till antalet fältstudier lärarna genomför hamnar på åtta till tio stycken. Vilket inte alls 

stämmer överens med elevernas genomsnittliga resultat på 2,2 fältstudier per år. Vad detta 

beror på kan det bara spekuleras kring. Ett alternativ kan vara att eleverna inte kommer ihåg 

alla fältstudietillfällen som de har haft. Eller så har de svårt att förstå vad begreppet fältstudier 

inkluderar. För att minska eventuella missförstånd redogjordes det inför enkät/intervju till 

både elever och lärare att med fältstudier menas all undervisning som arrangeras utanför 

skolans fyra väggar. Alternativ kan de vara så att de intervjuade lärarna undervisar i ämnen 

där det genomför flera fältstudier än i genomsnittligt alla ämnen. Tidigare forskning har 

kommit fram till att fältstudier är ett relativt ovanligt inslag i undervisningen (Ludvigsson 

2009). Mundays (2008) studie visade speciellt att 86 % av lärarna från landsbygden inte var 

nöjda med hur många fältstudier de bedriver. Sammanfattas resultatet efter intervjuerna kan 

det tolkas att i ämnen som tillhör naturvetenskapsprogram är antalet genomförda fältstudier 

betydligt högre än i de gymnasiegemensamma ämnena. För att höja stimulans, delaktighet och 

inflytande borde lika många fältstudier arrangeras i alla program.  

 

9.2.2 Stimulans 

Studien syftar till att ta reda på hur eleverna värderar fältstudier som stimulerade metod i 

undervisningen. Studien vill också förklara skillnader mellan elevernas och lärarnas syn på 

stimulansnivå. Studiens resultat visar att eleverna i Vallentuna gymnasium upplever 

fältstudier mer intressanta, roliga och stimulerande än vanligt skolarbete. Speciellt när 

resultatet jämförs i frågorna skolarbete är roligt (figur 8) och fältstudier är roliga (figur 9) 

upplever 26 % flera elever att påstående fältstudier är roliga stämmer helt och hållet eller 

stämmer ganska bra. I frågan fältstudier är intressanta är det 15,5 % flera elever som har 

kryssat i svarsalternativ stämmer helt och hållet jämfört med om skolarbetet är intressant. Vid 

frågan om skolarbetet stimulerar mig att lära mer om den innehåller fältstudier, har totalt 9 % 
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fler elever svarat att detta påstående stämmer helt och hållet eller ganska bra jämfört med 

vanligt skolarbete.  

I skolans styrdokument skrivs att samspelet mellan teoretiska och praktiska erfarenheter är 

viktigt för förståelsen och att eleverna ska med hjälp av självstudier skapa den här typen av 

erfarenheter. Fältstudie som metod ska vara ett centralt inslag i naturvetenskapsprogrammet. 

(Skolverket 2011a, s.9ff)  

Santi & Purboningrum (2004) studie visar att undervisning i utemiljön förbättrar hjärnans 

arbetsnivå vilket får eleverna att reagera oftare och skapar en större mängd av stimulans. 

Lärarna upplever enligt Simmons (1998) att det finns svårigheter att arrangera exkursioner. 

En av svårigheterna är elevernas ändrade beteende i en annan miljö vilket ledde till lärarnas 

oro över säkerheten. Är inte ändrat beteende i en annan miljö samtidigt bekräftelse av mer 

stimulans hos eleverna? Enligt Ballantyne & Packers (2002) studie upplevde eleverna att 

lärande i naturnära utemiljöer är mer stimulerande och påverkade positivt på deras attityder.  

Lonergan & Andresen (1988) kom i sin studie fram till att effektiv inlärning inte bara kan 

väntas komma automatisk om vi tar eleverna ute på fält. Detsamma bekräftade intervjuperson 

1 som sade att många fältstudier inte direkt är bevis att undervisningen ger mycket stimulans 

till elever. Enligt intervjuperson 3 är det en kombination av båda praktisk 

klassrumsundervisning och fältstudier som ger det bästa resultatet. Dewey (1997) kom i sina 

studier fram till att en kombination av både aktivt och passivt lärande är det främsta sättet att 

stimulera eleverna. När studiens resultat tydligt visar att fältstudier upplevs som mer 

stimulerande kan frågan ställas varför den här metoden inte används i alla andra 

gymnasieprogram och ämnen? 

Enligt Dewey (2004) är skolans utbildning en social process där elevernas delaktighet och 

färdigheter fungerar som en central punkt för stimulans. Samspel och samverkan med 

samhället vilka också skolans styrplan och skollagen 15 kap. 4§ lyfter upp var central i 

Deweys teori. Individens samspel med sin omvärld utvecklar reflektionsförmåga och sitt 

aktiva deltagande (Dewey 2004 s.12ff). Den här typen av aktivt deltagande är enligt 

författaren samma som delaktighet vilka skoinspektionen fokuserar på i sin skolenkät. Därför 

var det också viktigt att i denna studie fokusera på delaktighetens roll i stimulans och helhet.  

 

9.2.3 Varför värderas stimulans olika 

Skolinspektionens senaste granskning visade tydligt att elever i årskurs 2 och pedagogisk 

personal i Vallentuna gymnasium inte värderar undervisningen lika stimulerade. Elevernas 
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index värde från stimulans i Skolinspektionens (2013a, s.4) skolenkät är 5,7/10 och 

pedagogisk personal betydligt högre 7,0/10 (Skolinspektionen 2013b, s.3). Med hjälp av 

studiens kvalitativa intervjuer till Vallentuna gymnasiets pedagogiska personal reflekteras det 

över vilka faktorer som påverkar till den stora skillnaden. Enligt intervjuperson 3 ställer 

lärarna mycket höga krav på undervisningen samtidigt som elevernas målsättningar och 

förväntningar kan variera väldigt mycket från elev till elev. Både intervjuperson 2 och 

intervjuperson 3 tyckte att lärarna och eleverna tolkar ordet stimulans på olika sätt vilket leder 

till skillnader i skolenkäten.  

Tidigare forskning har visat att fältstudier skapar större mängd av stimulans och speciellt om 

fältstudier har en problemorienterad utgångspunkt och tar plats i utemiljöer (Kent et. al.1997; 

Santi & Purboningrum 2004; Munday 2008). Eftersom miljön har stor betydelse i lärande och 

i mängd av stimulans kan det tänkas att flera fältstudier inte skulle göra gapet större när det 

kommer till hur elever och lärare upplever stimulans.  

 

9.2.4 Delaktighet 

Studien undersökte hur fältstudier bidrar till elevernas möjligheter att vara delaktiga. Innan en 

djupare undersökning görs kring elevernas möjligheter att vara delaktiga är det viktigt att 

kunna förstå sammanhanget mellan deltagande och inflytande. Figur 1 illustrerar hur 

deltagande, delaktighet och inflytande kan ses som varandras förutsättningar (Elvstrand 2009, 

s.27). Meningsfullt deltagande, öppenhet och insyn är några av de förutsättningar som krävs 

för att eleverna kan uppleva delaktighet (Bergström & Holm 2005). När eleverna i Vallentuna 

gymnasium frågades om de känner sig delaktiga under fältstudier så var det 72 % som tyckte 

att detta påstående stämmer helt och hållet eller ganska bra. Det var bara 8 % som inte tyckte 

att de kände sig delaktiga alls under fältstudier. När man jämförde fältstudier med 

klassrumsundervisning så var det en större andel cirka 2/3 av eleverna som kände sig mer 

delaktiga under fältstudier jämfört med vanlig klassrumsundervisning. När Skolinspektionen 

granskar delaktighet görs det alltid tillsammans med begreppet inflytande. De tre frågorna 

som ställdes till eleverna i skolenkäten i kategori delaktighet och inflytande innehöll inte 

ordet delaktighet istället användes ordet påverka i två av de tre frågorna (Skolinspektionen 

2013a, s.5). I skollagen, kapitel 4, 9§ används begreppet delaktighet inte heller och istället 

sägs det att eleverna ska stimuleras och att ta en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen. Samt skrivs det i skolagen kap.4 § 13 att i varje skola ska det finnas ett forum 

för samråd med eleverna. I Vallentuna gymnasiums verksamhetsplan ska skolan ha ett tydligt 
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klassråd, ett stormöte med elever, rektor och kurator samt att eleverna kommer att involveras i 

arbetsmiljöarbetet och matrådet (Vallentuna gymnasium 2013a). Efter intervjutillfällena 

ställdes frågan till lärare hur skolans verksamhetsplan från 2012-2015 är följd och blev då 

hänvisad till skolans rektor som bäst kunde besvara studiens frågor. Viktigt för studien var att 

veta hur Vallentuna gymnasium har lyckats att involvera elever i arbetsmiljöarbetet, matrådet 

och stormöte? Hur ofta har eleverna elevråd och ur ser sammansättningen ut, samt vilka 

frågor har diskuterats? Vad har varit den elevorganiserade aktiviteten i ht 2014? Även fast det 

fanns hjälp från undervisande lärare som informerade rektor om studien och vidarebefordrade 

frågorna till denne och även fast det har skickats flera e-post efteråt har inte frågorna kunnat 

besvaras. Svårt att veta om det beror på att rektorn inte vill kommentera hur skolan har 

lyckats med deras verksamhetsplan eller om det beror på några andra faktorer. Det som kan 

bekräftas är att lärarna vilka blev intervjuade hellre ville hänvisa till rektorn istället för att 

kommentera hur skolan har lyckats med centrala mål och fokusområden eller vad som har 

varit den elevorganiserade aktiviteten under 2014. 

 

Totalt sett tas begreppet delaktighet bara upp tre gånger i Lgy11 och bara en gång i skolans 

värdegrund när det beskrivs hur det gemensamma kulturarvet stärks med hjälp av medvetande 

om den egna delaktigheten (Skolverket 2011, s.6). Lärarna som intervjuades hade likvärdiga 

åsikter angående delaktighet med Vygotskijs teori hur ett dialektiskt samspel med omvärlden 

drivs av elevernas egna intressen och naturliga nyfikenhet (Stensmo 2007). Intervjuperson 2 

tycker att när eleverna själva får vara med känner de högre delaktighet men samtidigt är det 

egna intresset som också avgör hur hög delaktigheten upplevs. Intervjuperson 1 tyckte lika 

och betonade att eleverna ska ha en tydlig roll för att kunna vara aktiva deltagare och känna 

sig delaktiga. Enligt intervjuperson 3 är det tre faktorer som påverkar elevernas upplevelse av 

delaktighet; rätt förutsättningar, egen inställning och det viktigaste är tydlighet med syftet. 

Om samspel med samhället drivs av elevens egna intressen och naturliga nyfikenhet borde det 

inte tas mer hänsyn i planering och genomförande av fältstudier? Kent et. al. (1997) betonar 

vikten av noggranna förberedelser, debriefing och återkoppling efter fältbesök. Det är viktigt 

att veta att enklaste traditionella formen av observationsfältstudier bör undvikas om syftet är 

att öka delaktighet och inflytande. Detta pga. att delaktigheten i hela processen är begränsad. 

(Brown 1969) Istället ska deltagande fältarbeten prioriteras pga. att det engagerar elevernas 

uppmärksamhet och ökar delaktigheten så som kan läsas från figur 2. Enligt Munday (2008) 

upplever eleverna fältstudier som någonting väldigt lockande och attraktivt för lärande vilket 

också studien kunde bekräfta. Praktiska fältstudier med aktivt deltagande är väldigt 
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fördelaktigt för lärande (Munday 2008, s.148). Hög delaktighet stimulerar och lärande i 

naturnäramiljöer har en positiv effekt på elevernas attityder i undervisat ämne (Ballantyne & 

Packer 2002). Positiva attityder kan sägas vara detsamma som intresse vilket krävs för hög 

delaktighet. Det kan sammanfattas att fältstudier höjer elevernas delaktighet, och det är inte 

för vågat att generalisera att praktiska fältstudier aktiverar deltagarna samt höjer 

delaktigheten.  

 

Delaktighet kan ses som en förutsättning för inflytande och eleverna som har inflytande över 

sin skolarbete måste ha varit på någon sätt deltagande i processen att få inflytande. Därför är 

det viktigt att i denna studie också reda ut eleverna möjligheter till inflytande. (Elvstrand 

2009) 

 

9.2.5 Inflytande 

Studien syfte var att se om fältstudier kan bidra till elevernas möjlighet att få inflytande och 

om det finns skillnader mellan olika årskurser. När frågan ställdes till eleverna om de har 

inflytande över undervisningens innehåll (figur 12), var det över hälften som tyckte att detta 

stämmer ganska dåligt eller inte alls. Under fältstudier var det ännu större andel som inte hade 

inflytande. 19 % tyckte att de inte alls har inflytande och 44 % tyckte att påståendet inflytande 

under fältstudier (figur 13) stämmer dåligt. Detta var litegrann förväntat resultat eftersom det 

inför studien troddes att fältstudier är väldigt välplanerade från lärarens sida men att elever 

sällan får inflytande över innehållet. De andra två frågorna som mäter elevernas möjlighet till 

inflytande i klassrummet jämfört med fältstudier är figur 14 och 15. När eleverna besvarade; 

på lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbete med olika 

skoluppgifter, fick man princip samma resultat som i figur 12. Resultat till påståendet; under 

fältstudier får vi bestämma hur vi ska arbeta var att 47,5 % av eleverna tyckte att påståendet 

stämmer ganska dåligt och 18,5 % att det inte stämmer alls. Eleverna var även mer kritiska 

jämfört med frågan i figur 13. Majoriteten av eleverna upplever att de inte har inflytande över 

undervisningens innehåll och att de inte får bestämma hur de ska arbeta under fältstudier. När 

fältstudier sätts i jämförelse med klassrumsundervisning visade det sig plötsligt att eleverna 

upplever att de har större inflytande till undervisning under fältstudier än i klassrummet. Från 

figur 16 kan det läsas att totalt 56 % av eleverna tycker att påstående stämmer helt och hållet 

eller ganska bra.  
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Resultaten från elevenkäten visar både att fältstudier upplevs ge mer inflytande än 

klassrumsundervisning men när frågorna bara handlar om inflytande under fältstudier blir 

eleverna plötsligt rätt kritiska till sina möjligheter till inflytande. Då är det cirka 2/3 av 

eleverna som tycker påståendet om deras möjligheter till inflytande stämmer ganska dåligt 

eller inte alls. Av de elever som är kritiska är det cirka 1/5 som tycker att de inte alls har 

inflytande under fältstudier. Varför upplevs fältstudier ge mer inflytande än 

klassrumsundervisning?  

Grunden till Vygotskijs teori om människans utveckling är en ömsesidig interaktion utifrån 

egen kunskapsnivå mellan elever och lärare. För att säkerställa bästa inflytande måste läraren 

känna sina elever som en individ och deras personlighet (Bråten 1998). Santi & 

Purboningrum (2004) kan bekräfta att interaktion mellan elever och dess lärare förbättrar 

hjärnans arbetsnivå, samt att exkursioner höjer elevernas möjligheter att vara delaktiga och 

känna inflytande. Den enklaste formen av fältstudier vilken Brown (1969) kallar 

observationsfältstudier är någonting som borde undvikas om man vill öka delaktighet och 

inflytande. En förklaring till varför Vallentuna gymnasiums elever upplever dåliga 

möjligheter till inflytande kan vara att det flesta exkursioner är just den här typen av 

observationsfältstudier. Fältstudier kräver noggranna förberedelser, reflektion och 

återkoppling (Kent et. al. 1997, s.1). Därför borde lärarna i Vallentuna gymnasium använda 

ännu flera deltagande fältstudier vilka har visat sig att engagera elevernas uppmärksamhet 

(Kent et. al. 1997, s.316). Kanske planeringen inför fältstudier tar alla krafterna och lärarna 

väljer den mer bekväma observationsfältstudien Med planering menas planeringssvårigheter 

med andra lärare, kostnadsproblematiken och säkerhetsfaktorer som Simmons (1998) studie 

genomlyste. 

 

Även fast inflytande nämns i Lgy 11 betydligt oftare än delaktighet har den här studiens 

empiri visat att ge elever mer inflytande är det som Vallentuna gymnasium borde fokusera sig 

på. Inflytande nämns också flera gånger i skollagen (1 Kap. 10§; 4 Kap. 9§). Eleverna ska 

alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras 

inflytande över utbildningen. (ibid) Skollagen (4 Kap. 9§) skriver också att elevernas arbete 

med frågor kring inflytande även i övrigt ska stödjas och underlättas. Enligt skollagen (4 Kap. 

13§) ska både elevernas och föräldrarnas åsikter ha ett forum vilket Vallentuna gymnasium 

också har försökt att skapa i deras verksamhetsplan. 2013-2014 har Vallentuna gymnasiums 

fokus varit elevernas eget elevråd och temaplanering och under 2014 ska någon 

elevorganiserad aktivitet genomföras (Vallentuna kommun 2013a). 
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9.2.6 Inflytande minskar med åren  

Studien visar att eleverna upplever möjligheterna till inflytande i årskurs 1 som störst och där 

efter minskar elevernas känsla av inflytande stegvis i årskurs 2 och årskurs 3 där den är som 

lägst.  

Figur 19 visar hur 12 % av eleverna i årskurs 1 upplever att påståendet; under fältstudier har 

vi elever inflytande över undervisningens innehåll stämmer helt och hållet. Däremot när 

påståendet ställdes till årskurs 2 och 3 är det ingen elev som har svarat att det stämmer helt 

och hållet. Även i andra positiva svarsalternativ, stämmer ganska bra, är det betydligt flera 

årskurs 1 elever (41 %) som har valt alternativet jämfört med årskurs 2, (26,5 %) och årskurs 

3, (22,5 %). När studien jämför frågan; under fältstudier får vi bestämma hur vi ska arbeta 

mellan olika årskurser blir resultatet lika. Totalt 44 % av årskurs 1 elever har valt 

svarskategorin stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Årskurs 2 och 3 är samma 

procentandel 26 %. Studien har inte hittat svar från tidigare forskning varför inflytandet 

minskar och därför kan studien med hjälp av empirin från intervjuerna spekulera 

bakomliggande orsaker till det här spännande och överraskande resultatet. Enligt två av 

intervjupersonerna (1 och 2) är skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet en de 

bakomliggande orsakerna. Intervjuperson 1 tror att nyhetens behag påverkar till att årskurs 1 

elever upplever mer inflytande och sen när de blir vana med arbetssättet upplever eleverna 

minskad möjlighet till inflytande. Intervjuperson 2 tror att första kursen i många ämnen är 

framförallt repetition vilket ger läraren större möjlighet till att lyssna på elevernas önskemål. 

En annan orsak kan vara att de nationella proven styr undervisningsinnehållet i många ämnen 

och elevernas inflytande minskar. Det finns också skillnader mellan ämnen som har 

nationellprov och ämnen utan. Där ämnen med nationellprov anses som mer styrda vilket ger 

mindre möjligheter till inflytande enligt intervjuperson 2.  

Studiens resultat bekräftar att Vallentuna gymnasium (2013, s.1) fortfarande har väldigt 

mycket att göra för att kunna kalla inflytande som en av deras framgångsfaktor eller att 

eleverna i skolan kan ses som aktörer i sin egen utbildning, när endast 1/4 av eleverna tycker 

att de har någorlunda möjligheter till inflytande. Enligt Vallentuna gymnasiums mål och 

vision ska eleverna har stora möjligheter till inflytande och deras synpunkter tas till vara i 

planeringen (Vallentuna kommun 2013b). Studiens resultat visar att det är en bit kvar innan 

det här målet och vision är full uppfyllt. Enligt skollagen (1 Kap. 10 §) är det viktigt att 

eleverna får deras röst hörd och deras åsikter ska påverka i betydelse till elevernas ålder och 

mognad.  Elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad (Skollagen 4 Kap. 
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9§). Intervjuerna som genomfördes med Vallentuna gymnasiums tre lärare gav en bild över 

att ålder och mognad inte är faktorer som, tas speciell hänsyn till när skolarbete planeras och 

organiseras. 

Sammanfattningsvis är studiens syfte uppnått och studien har kunnat visa fokusområden som 

Vallentuna gymnasium borde fokusera sig på om de vill höja deras resultat när det kommer 

till stimulans, delaktighet och inflytande i Skolinspektionens nästa skolenkät. Alla 

frågeställningar blev genomarbetade och studien har visat ny kunskap vad det kommer till 

Vallentuna gymnasiets elevers erfarenheter och uppfattningar kring fältstudier.  

 

9.3 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning kan vara att jämföra kommuner med varandra eller undersöka 

skillnader mellan de skolorna som presterade bäst i Skolinspektionens skolenkät mot de 

skolorna som presterade sämre. Andra alternativ skulle kunna vara att undersöka skillnader 

mellan rurala och urbana skolor på samma sätt som Munday (2008) har gjort men att 

koncentrera sig på stimulans, inflytande och delaktighet. Eller att undersöka vilka faktorer 

som ligger bakom om fältstudier arrangeras eller inte. Munday lyfter i sin studie upp några 

begränsande faktorer så som tid, ekonomiska resurser, svårigheter att undervisa i en annan 

miljö, lärarnas kunskap och elevernas beteende. Denna studie tittar inte till kontexten vilken 

typ av fältstudier som Vallentuna gymnasium genomför, vilka har visat sig att påverka både 

stimulans, delaktighet och inflytande. Den här studien gjorde en avgränsning att lämna val av 

fältstudieform utanför men det fungerar fint som ett förslag till vidare forskning. 

 

10. Slutsats 

Fältstudier är en undervisningsmetod som de flesta av Vallenuna gymnasiums elever känner 

till. 92 % av Vallentuna gymnasiums elever har haft fältstudier under det senaste året men det 

som är oroväckande är att bara 38 % har haft tre eller flera fältstudier under det senaste året 

vilket betyder att i allt för många ämnen så förekommer fältstudier allt för sällan om inte alls. 

Tidigare forskning bekräftar att fältstudier är extremt viktiga och effektiva i 

inlärningsprocessen (Kern & Carpenter 1984, 1986; Pace & Tesi 2004; Munday 2008, s.148) 

Fältstudier är speciellt viktiga pga. att eleverna upplever dem mer roliga, intressanta och 

stimulerande än vanligt skolarbete. Genom stimulans ökar elevernas delaktighet vilket i sin 

tur kan ses som en förutsättning till inflytande (Santi & Purboningrum 2004; Elvstrand 2009). 
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För att stimulera elever så krävs det mer från läraren än bara ett miljöbyte (Lonergran & 

Andresen 1988, s.70). Även fast studien bekräftar att eleverna i Vallentuna gymnasium 

upplever fältstudier som mer stimulerande så är det fortfarande 36 % av eleverna som tycker 

att skolarbete som innehåller fältstudier stimulerar dem ganska dåligt eller inte alls. Då är 

lärarens ansvar att välja rätt typ av fältstudier som både stimulerar, ökar delaktighet och 

inflytande hos elever. Deltagandefältstudie i problemorienterad projektform är en metod som 

Kent et. al. (1997) har bekräftat att öka elevernas uppmärksamhet och flyttar ansvaret mer till 

eleverna istället för lärare. Studien kan också bekräfta att fältstudier ökar elevernas deltagande 

jämfört med klassrumsundervisning vilket mest berodde på att elever sågs som mer aktiva 

deltagare under fältarbete jämfört med klassrumsundervisning enligt intervjuade lärare. Det 

egna intresset hade också en väldig tydlig roll hur elevernas deltagande upplevdes och vad det 

är som eleverna upplever lockande och attraktivt (Munday 2008; intervjuperson 1). Enligt 

Elvstrands (2009) avhandling kan eleven vara delaktig utan att ha något inflytande och 

delaktighet kan ses mer som en förutsättning för inflytande. Studiens empiri bekräftar detta 

och visar att 72 % av eleverna känner sig helt och hållet eller ganska bra delaktiga under 

fältstudier men bara 37 % som tycker att påståendet; under fältstudier har vi elever inflytande 

över undervisningens innehåll, stämmer helt och hållet eller ganska bra. Fältstudier ses som 

en bra metod för sig själv att stimulera och höja delaktigheten men att få eleverna att uppleva 

högre inflytande och känna möjlighet att påverka så måste lärarna arbeta ännu hårdare med 

planering, debriefing och återkoppling (Kent et. al. 1997, s.1). Speciell efter årskurs 1 så 

minskar elevernas möjligheter till delaktighet vilket förklaras med skillnaderna mellan 

grundskola och gymnasium (Intervjuperson 1). Andra reflektionen som intervjuperson 2 hade 

var att första kursen i många ämnen är framförallt repetition vilket ger läraren större 

möjligheter till att lyssna på elevernas önskemål. I årskurs 2 och 3 försvinner den här typen av 

flexibilitet vilket beror på högre krav där nationella prov är en av orsakerna som håller 

undervisningen väldigt styrd.  

Denna studie har kommit fram till att Vallentuna gymnasium i framtiden fortfarande måste 

fokusera sig på att höja elevernas stimulans och öka möjlighet till delaktighet och inflytande. 

Resultatet från Skolinspektionens skolenkät 2013 visade att Vallentuna gymnasium ligger 

betydligt under samtliga medverkande skolenheter i kategorierna stimulans samt delaktighet 

och inflytande.  Den här studien visade att resultatet i de två kategorierna är oförändrat men 

att med hjälp av fältstudier kan Vallentuna gymnasium höja elevernas stimulans och 

delaktighet.  
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Vad de kommer till inflytande så måste fältstudierna vara välplanerade för att den ökade 

delaktigheten också ska öka elevernas möjlighet till inflytande. Vallentuna gymnasium måste 

speciellt fokusera sig på att elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad så 

som skollagen (4 Kap. 9§) gör dem skyldiga till.  
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Bilaga 1 

 

 

                                    Stockholms Universitet 
 

 

En enkätundersökning om hur eleverna värderar fältstudier under undervisning i 

Vallentuna.  

 

Jag heter Joni Perälä och behöver er hjälp att genomföra ett kvantitativt examensarbete som 

bygger på enkät som undersökningsmetod. 

 

Jag har valt att undersöka hur gymnasiestudenterna i Vallentuna kommun värderar fältstudier 

som stimulerande metod i undervisningen. Samt om fältstudier höjer delaktigheten och 

inflytandet hos elever. 

 

Enkäten är frivillig men jag uppskattar såklart om så många som möjligt svarar. Ni är 

anonyma och ingen som arbetar med undersökningen kommer att veta vem som har svarat 

vad. 

 

Fyll i ett svarsalternativ per fråga (förutom fråga nr 4) och när ni är klara med enkäten lämnar 

ni tillbaka den till mig. 

 

Tack för ditt medverkande!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Kön     Man          Kvinna

        

 

2. Årskurs     1

      2 

      3 

      

3. Hur många fältstudier har du deltagit i under det senaste året? 1 

      2 

      3 

      4 eller flera 

       

4. I vilka ämnen har fältstudier                   Biologi           Geografi 

förekommit?                 Kemi           Fysik 

(Du kan kryssa i flera svarsalternativ)   Historia              Religionskunskap 

                  Svenska                         Samhällskunskap                          

                                       Matematik                     Engelska                       

Någon annat____________________________________               Idrott och hälsa 

      

                    

   Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer 

   helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls

    

5. Skolarbetet är intressant     

 

6. Skolarbetet är roligt    

      

7. Skolarbetet stimulerar mig  

att lära mig mer  

 

8. Fältstudier är intressanta 

 

9. Fältstudier är roliga 

 

10. Skolarbetet stimulerar mig att  

lära mig mer om den innehåller  

fältstudier 

 

11. Praktiska undervisningstillfällen   

får mig att känna högre  

stimulans än teoretiska 



 

 

   Stämmer Stämmer Stämmer  Stämmer

   helt och hållet ganska bra ganska dåligt inte alls 

Vi elever har inflytande över  

undervisningens innehåll 

 

12. På lektionerna är vi elever med  

och påverkar på vilket sätt vi 

ska arbeta med olika skoluppgifter    

 

13. I min skola är vi elever med  

och påverkar vår skolmiljö 

 

14. Under fältstudier har vi elever 

inflytande över undervisningens  

innehåll 

 

15. På fältstudier är vi elever  

med och påverkar vad vi 

ska göra 

 

16. Under fältstudier får vi 

bestämma hur vi ska arbeta 

 

17. Fältstudier ger oss möjlighet  

till större inflytande än  

undervisning i klassrummet  

 

18. Under fältstudier känner 

jag mig delaktig  

 

19. Fältstudier får mig att känna  

mig mer delaktig än  

undervisning i klassrummet 

 

20. Egna kommentarer - Vad är det som stimulerar mig mest i undervisningen? 

 

 

 

21. Egna kommentarer - Vad får mig att känna att skolarbete är mer intressant? 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2  

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och i vilka ämnen? 

 

2. Hur tolkar du begreppen som står i ämnesplanen (fältarbete, exkursion, fältstudie)? 

 

3. Hur många fältstudier har du arrangerat under senaste året/termin? 

 

4. Hur uppskattar du fältstudiers värde i undervisningen? 

 

5. Hur är fältstudiers stimulerande effekt jämfört med klassrum undervisning? 

 

6. Hur tror du att eleverna upplever delaktighet under fältstudier? (högre/lägre) 

 

7. Hur tror du att eleverna upplever möjligheter till inflytande under fältstudier? 

 

8. Resultatet från skolenkäten 2013 visade att elever och lärare inte värderar 

undervisningen lika stimulerade. Vad kan det bero på? 

 

9. Eleverna ges (efter ålder och mognad) möjlighet att påverka skolmiljön, hur fungerar 

detta? 

 

10.  Undersökningen visade att eleverna i årskurs 1 upplever större inflytande över 

undervisningens innehåll och hur man ska arbeta jämfört med åk 2 och 3? Vad kan 

detta beror på? 

  

11. Övriga synpunkter som kan vara mig till gagn för undersökningen? 

 

12.  Hur många elever går på skolan? samt i varje årskurs? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3  

Intervjufrågor, Intervjuperson 1 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och i vilka ämnen? 

Det är mitt tionde år. Jag har endast arbetat i denna skola, har själv gått här en gång i tiden. 

Undervisar i geografi och samhällskunskap. Även i gymnasiearbete men det är ytterligare en 

kurs, tidigare hette det projektarbete. Eleverna måste genomföra en vetenskaplig rapport och 

undersökning vilken måste vara godkänd för att eleverna skall få en gymnasieexamen.  

 

2. Hur tolkar du begreppen som står i ämnesplanen (fältarbete, exkursion, fältstudie)? 

Det var en bra fråga, frågan är om jag gör någon skillnad. Exkursion känns mer, om jag 

jämför mina ämnen så är det ett begrepp som förekommer mer i geografin än i 

samhällskunskapen. Ut och titta på hur det ser ut och är det kan man göra i alla de tre 

begreppen. En exkursion behöver ju inte innebära att du genomför en egen undersökning som 

jag kanske mer förknippar med fältstudier. Detta är hur jag nog skulle tolka det. 

 

3. Hur många fältstudier har du arrangerat under senaste året/termin? 

Då tänker du på en kurs. Jag försöker få in mer och mer och nu jobbar jag mer emot natur och 

teknik än vad jag har gjort innan så att nu t.ex. tittar på markfrågor, vatten och bergrund 

geologi. Då skulle jag säga tre stycken. 

Följdfråga: Hur tror du att det ser ut i andra ämnen då? Jag tror att det är väldigt blandat, om 

jag ska gissa så är det lite beroende på vad det är för klass. I vissa klasser är det viktigt att 

man får se någonting utanför skolan för att man kanske inte gör det i sitt vanliga liv utanför 

skolan. Jag gissar på 1-2 gånger per kurs då. 

 

4. Hur uppskattar du fältstudiers värde i undervisningen? 

Om vi tar ett ämne som geografi så tycker jag att det finns så mycket att titta på och att vara 

på en plats att läras sig att läsa ett landskap eller förstå varför finns dom här husen på den här 

platsen varför bor dom här människorna här att det är, när man befinner sig på den platsen så 

kan upplevelsen förhoppningsvis ge så mycket mer än att man pratar om det. Och att man 

skapar en gemensam upplevelse av en plats som man sen kan återkoppla till, -kommer ni ihåg 

när vi stod där såg vi att det såg ut så. Att man då har ett gemensamt minne, det upplever jag 

som värdefullt. 

 

5. Hur är fältstudiers stimulerande effekt jämfört med klassrum undervisning? 



 

 

Min erfarenhet är att det inte räcker med om man ska ge sig ut utanför klassrummet att bara 

kom nu drar vi och så vet de inte riktigt vad det är, det handlar minst lika mycket om att 

förbereda besöket för att man ska förstå varför man är på platsen. Ibland kan det ju finnas ett 

syfte är man inte sagt någonting utan att man är där och då och att de ska upptäcka något. 

Men oftast är det precis som när man förbereder en annan lektion. För ibland har jag upplevt 

att vi har haft tidigare kollegor här som har sagt att jag har varit iväg på så här många saker 

men hur har det berikat undervisningen har inte satts i sitt sammanhang. Att bara åka iväg det 

fyller inte ett syfte.  

 

6. Hur tror du att eleverna upplever delaktighet under fältstudier?  

Där kan det också vara både och, Jag sätter det i ett samband med om eleverna har någon roll 

när de är mer ute, nu ska vi t.ex. ut på fredag, vi har ett samhällsplaneringsprojekt som i 

slutändan i vårterminen ska handla om att de ska planera två tomter här i Vallentuna och det 

här ett samarbete med kommunen t.ex. Vi har redan varit iväg på ett besök, där handlar det 

om att vi ska åka tunnelbanan gröna linjen söderut och hoppa av vid olika stationer. Detta är 

andra året som vi gör detta. För att uppleva platsen, hur ser det ut här vad var det för 

byggnadsideal under den här tiden och då har eleverna uppgift att demografiskt analysera den 

statsdelen och det är syfte att vi vill att dom ska bidra med någonting där och då, Då blir de 

aktiva deltagare, då blir det mycket bättre. 

 

7. Hur tror du att eleverna upplever möjligheter till inflytande under fältstudier? 

Jag sätter ramar och så får de arbeta därefter i ganska hög grad. I just den här tidigare nämnda 

uppgiften kan det var lite svårt, jag har varit där tidigare och har det i min referensram men 

om jag tar ett annat exempel när vi ofta åker till hagaparken t.ex. som är en klassiker i 

Stockholm, man åker dit och tittar på geomorfologi. Då brukar jag ofta arbeta med att de här 

olika sakerna kan ni se i hagaparken, hur ska vi tillsammans kunna förstå det när vi är där och 

jag tänker inte stå där och redovisa allting utan jag vill ha med er. Det är en ypperlig sak där 

dom får fundera på hur berättar vi bäste det och plats och det har varit spela in film, klassisk 

redovisning på platsen, fotning och ta med sig hem och göra sammanställning. Så det kan se 

lite olika ut. 

 

8. Resultatet från skolenkäten 2013 visade att elever och lärare inte värderar 

undervisningen lika stimulerade. Vad kan det bero på? 



 

 

Jag vet att när vi pratade om det här för några år sedan och tittade ut i klassrummet och nu vill 

vi verkligen aktivt jobba med det här. Då kanske man gör det på fel sätt, när eleverna ger 

motsvar att nej det orkar vi inte du vet bäst. Okej nu vill jag testa nästa gång nu vill jag tänka 

det här. Om vi får bestämma om det ska vara muntligt eller skriftligt, i övrigt innehåll osv. Jag 

tror att det både kan vara att vi någonstans i bakhuvudet vet att det här är sådana saker som vi 

ska jobba mycket med och man tänker att det här gör jag därför att. Sen hur det faller ut hos 

eleverna är ett problem men vissa saker vi tycker att de har inflytande över massa saker som 

dom kanske inte ser på samma sätt. Då är det en otydlighet i att vi inte kan kommunicera vad 

de kan vara med och påverka. I den här skolan har vi många svaga elever och många tycker 

nog att det är jobbigt nog som det är, tala om för mig vad jag ska göra så jag vet. När jag som 

elev som inte tycker att skolan är det roligaste i världen, när jag ska börja fundera då blir jag 

bara osäker, mer osäker på vad du som lärare vill ha ut av mig. Jag upplever att när vi tidigare 

hade elevgrupper på skolan som var mer studiemotiverade då var dom också mer angelägna 

om sådana frågor kring framförallt delaktigheten. 

 

9. Eleverna ges (efter ålder och mognad) möjlighet att påverka skolmiljön, hur 

fungerar detta? 

Det är en jättebra fråga och jag har inte reflekterat på det eller upplever inte att vi har pratat 

om det så tydligt vad fixar man i ettan respektive trean utan det kanske mer handlar om den 

här klassen. Tidigare har dom gjort det här och nu det här. Men inte organiserat på skolan 

men vi kanske skulle behöva göra det faktiskt.  

 

10. Undersökningen visade att eleverna i årskurs 1 upplever större inflytande över 

undervisningens innehåll och hur man ska arbeta jämfört med åk 2 och 3? Vad kan 

detta beror på? 

Det kanske kan vara nyhetens behag. Man kommer hit från en grundskola och det är ändå 

mycket nytt i ettan, man upplever att det händer en massa saker, sen kanske man inte alltid 

förstår varför det händer. Man kanske i tvåan och trean blir mätt på upplevelser och att det 

inte har hänt något annorlunda än tidigare. Om man då kopplar det med att vara med och 

påverka att det händer andra saker då kanske det var i ettan man var med och upplevde dessa 

saker mer än vad man gör i tvåan och trean. Man känner igen arbetsmetoderna i tvåan och 

trean. 

 

11. Övriga synpunkter som kan vara mig till gagn för undersökningen? 



 

 

Ett av de övergripande målen är att vi försöker arbeta med internationalisering. Att ta med 

dom utanför skolan, det kan handla om allt från att jobba lite mer med studiebesök och 

exkursioner här i närområdet till att om man vill och man känner att det vore spännande att se 

något annat land eller så under sin gymnasietid så ska man kunna ha det möjligheten. I andra 

kurser som språk genomförs det. Det handlar om att se nya platser som inte ligger så långt 

bort men som ändå skiljer sig men även jobba kring fördomar och tänker att det är väldigt 

eländigt allting men sen kanske det inte är så. Vi besökte t.ex. polen nyligen och där blev 

eleverna förvånade att även fast lokalerna är lite eftersatta så kan tekniken finnas i 

undervisningen och sen är det ju att jobba med naturen där. Vi försöker få en helhetslösning 

när man väl är där. Inkludera så många ämnen som möjligt, 

 

Intervjufrågor, Intervjuperson 2 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och i vilka ämnen? 

Ca 12 år. Lika länge som jag har varit lärare. Har varit vikarie lite här och där innan. Lärare i 

matematik och biologi, de är mina ämnen. Jag har också undervisat lite i naturkunskap. 

 

2. Hur tolkar du begreppen som står i ämnesplanen (fältarbete, exkursion, fältstudie)? 

Jag har nog tolkat det som samma sak, inte tänkt så mycket på det. Nu blev det plötsligt lite 

mer intressant när du ställde frågan. Fältstudie ja det låter verkligen som en studie i fält. 

Fältarbete då behöver man väl inte göra någon särskild studie. Frågan är vad som räknas som 

en studie i det här fallet då. En enklare variant isåfall. Exkursion tolkar jag jus om att man går 

ut. Exkursion i biologi är ju att man går ut i naturen och gör något tänker jag. Men i skolans 

värld tänker jag att exkursion egentligen kanske skulle kunna vara studiebesök någonstans, 

men jag är lite osäker. 

 

3. Hur många fältstudier har du arrangerat under senaste året/termin? 

Jag hade just biologi 1 förra året och det var ganska mycket vi var iväg en hel del om man nu 

räknar alla studiebesök, jag skulle gissa på åtta stycken minst skulle jag tro. Sen beror det på 

hur man räknar man kan ju också vara ute flera gånger vid ett träd och se hur utvecklingen 

skedde. Då är man ju ute flera gånger i ett och samma projekt, så då kanske det är runt tio 

gånger. 

 



 

 

I matematik är det betydligt förre skulle jag säga. Det kan bli en t.ex. att åka till 

vetenskapenshus eller sen kan man lämna klassrummet men vara kvar i skolan som i 

byggnadsmatte, då är vi i byggsalen. Sen var vi iväg till fysikensdag på gröna lund. Där fanns 

det lite matteuppgifter att lösa. Det blir betydligt mindre.  

 

4. Hur uppskattar du fältstudiers värde i undervisningen? 

Beror lite på grupperna. Vad eleverna själva tycker om de uppskattar det eller inte. Jag vet 

några som hade biologi nu dom tyckte att det var väldigt roligt att vara ute då var vi ännu 

mera. Själv tycker jag att det är roligt och eleverna tycker att det är roligt. Sen har jag ju haft 

kurser där eleverna inte tycker att det är särkilt roligt och då gör man ju färre besök. Man ser 

verkligheten lite mer, det blir lite mer konkret vad det är man läser om även om jag tycker 

man kan få det på lite olika sätt inne i skolan också. Det blir mer verkligt att få prova och 

känna själv. Ser hur det fungerar i verkligheten också. 

 

5. Hur är fältstudiers stimulerande effekt jämfört med klassrum undervisning? 

På ett sätt tycker jag själv att det ger väldigt mycket och då tycker jag att det borde ge det till 

dom också. Sen är det inte alltid elever som tycker det. Det tycker jag är en lite svår fråga, 

men jag skulle nog ändå säga att de som inte tycker om det behöver det ännu mer. Det är 

jobbigt att komma ut och ta sig någonstans.  

 

6. Hur tror du att eleverna upplever delaktighet under fältstudier? (högre/lägre) 

Jag tror att om de själva är med i själva försöket så känner de sig förmodligen mer delaktiga 

än om de måste lyssna på någon, de tror jag att de själva skulle säga. Jag tror de själva skulle 

känna sig mer delaktiga i sådant som de tycker är intressant än sånt som de inte tycker är 

intressant oavsett om det handlar om vi titta på film eller jag gör någonting annat. 

 

7. Hur tror du att eleverna upplever möjligheter till inflytande under fältstudier? 

Både och tror jag, det beror lite på vad vi gör för någonting. Innan man bestämmer vad som 

ska göras är en typ av inflytande. Antingen om de får val eller om de får önska. Sen kommer 

inte alla att vilja göra lika ändå men så är det ju. Så som jag t.ex. har nu en jätteintresserad 

biologi grupp då har jag ju nästan bara gått på det som eleverna själva har velat. Då fick de 

själva välja vad de skulle vilja göra i den här kursen. Sen har jag verkligen velat lyssna på 

dom för jag vet att de verkligen vill. Det har faktiskt blivit mer sånt som de vill göra än sådant 



 

 

som jag brukar göra. Sen finns det såklart moment som man alltid gärna vill ha med, eller på 

grund av bekvämlighet. Jag tycker att de får vara med och bestämma en hel del, 

 

8. Resultatet från skolenkäten 2013 visade att elever och lärare inte värderar 

undervisningen lika stimulerade. Vad kan det bero på? 

Elevinflytande tycker jag är intressant för det är nog inte detsamma som vi lärare upplever 

som inflytande, som att de själva inte riktigt förstår vad inflytande är.  

 

9. Eleverna ges (efter ålder och mognad) möjlighet att påverka skolmiljön, hur 

fungerar detta? 

Jag tror inte jag själv har tänkt så mycket i min egen undervisning. Men det kan kanske vara 

att det är så. Det är klart att man kan ge treorna lite mer ansvar själva, det känns som att de är 

mognare jämfört med vad man tycker ettorna klarar av kanske. Jag kanske gör så utan att 

tänka på det. 

 

10. Undersökningen visade att eleverna i årskurs 1 upplever större inflytande över 

undervisningens innehåll och hur man ska arbeta jämfört med åk 2 och 3? Vad kan 

detta beror på? 

Undrar om det är för att de upplever en skillnad mellan grundskolan och gymnasiet. De blir 

vana på arbetssättet genom åren och tänker inte lika mycket på det senare. Jag upplever 

väldigt mycket om ämne och innehåll påverkar väldigt mycket. Jag upplever det som att jag 

att jag tar mig mer frihet i biologi t.ex. än vad jag gör i matten för den är så…Det är nationella 

prov som styr och det tror jag påverkar väldigt mycket, hur mycket man vågar, man vet vad 

som förväntas att man måste kunna i kursen. Det styr väldigt mycket innehåll. Det är mycket 

man ska hinna med så det ges inget utrymme för att själv göra saker. Vi hinner knappt med 

kurserna på den tid vi har. Det känns inte som att utrymmet finns för att gör massor av projekt 

när man känner sig så stressad över. Matte 5 upplever jag som en ganska fri kurs och sp kan 

jag tänka mig att eleverna upplever matte 1 som fri också, där är det en del repetition. I de 

kurserna kan man arbeta mer med projekt. Biologi upplever jag som lite friare. Där är det inga 

nationella prov som styr. Även om projekt ger mycket så tar de mycket tid om man jämför 

med klassrumsundervisning.  

 

11. Övriga synpunkter som kan vara mig till gagn för undersökningen? 



 

 

Det finns närmiljö att välja på men ska vi t.ex. åka in till stan och gå på museum så är det 

också lättillgängligt. Man måste väga tid mot vad det ger. Natur finns det ju gott om så det är 

inga problem. 

 

Intervjufrågor, Intervjuperson 3 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och i vilka ämnen? 

Åtta år. Samhällsorienterande ämnen och historia 

 

2. Hur tolkar du begreppen som står i ämnesplanen (fältarbete, exkursion, fältstudie)? 

En praktisk form av undervisning, där eleverna får komma ut i ”verkligen” och se hur saker 

och ting fungerar, pröva teorier, olika metoder (som observation) och faktainsamling. 

 

3. Hur många fältstudier har du arrangerat under senaste året/termin? 

Jag undervisar i Historia 2a och där har vi genomfört två fältstudier, dels har vi varit på 

Riksarkivet och dels har eleverna fått jämföra en lokalhistorisk plats, genom att själv åka ut 

till platsen och ta en nutida bild. I sociologi som jag också undervisar i, har eleverna fått 

samtala med politiska representanter under valet i september. De har också fått testa olika 

genusteorier, genom att själv observera barn och lärare i förskola/skola.  

 

4. Hur uppskattar du fältstudiers värde i undervisningen? 

Ett mycket högt värde. Undervisningen blir mer konkret och även resultatet, då eleverna har 

något att ”hänga upp” kunskapen på, en faktisk plats eller föremål eller situation. 

 

5. Hur är fältstudiers stimulerande effekt jämfört med klassrum undervisning? 

Jag tror att en kombination är det bästa. Givetvis passar det olika bra för olika elever. En del 

skulle nog önska mer fältstudier, en del vill inte alls ha det. Undervisningen får inte blir för 

teoritung, men heller inte tappa kontakten med världen utanför.  

 

6. Hur tror du att eleverna upplever delaktighet under fältstudier? (högre/lägre) 

Om de har getts rätt förutsättningar så tror jag det. Givetvis påverkar deras egen inställning 

och driv hur mycket delaktighet de känner. Det viktigaste tror jag är att jag är tydlig med 

syftet och vad jag förväntar mig av dem.  

 



 

 

7. Hur tror du att eleverna upplever möjligheter till inflytande under fältstudier? 

Oftast är inflytandet inte så stort under själva fältstudien, däremot så brukar jag stämma av 

med eleverna i början av kursen, vilka förväntningar de har och vad de är intresserade av. 

Indirekt inflytande kan man nog prata om.  

 

8. Resultatet från skolenkäten 2013 visade att elever och lärare inte värderar 

undervisningen lika stimulerade. Vad kan det bero på? 

Svår fråga, en ständig knäckfråga. Varför upplever inte eleverna undervisningen lika 

stimulerande som vi lärare? I ärlighetens namn upplever vi lärare undervisningen inte alltid så 

stimulerande heller. Jag tror att det finns en naturlig diskrepans mellan elever och lärare. 

Läroplanens mål, vad eleverna måste göra, och elevernas förväntningar och målsättningar 

(som inte alltid är så högt ställda). Ibland upplever jag att man måste kunna trolla, för att 

undervisningen ska bli stimulerande. Det handlar väl om att försöka förtydliga vad målen med 

kursen är, att vara engagerad och försöka få med eleverna på tåget och om de inte är det, då 

har man väl misslyckats med uppgiften som lärare. Samtidigt som jag anser att eleverna har 

väldigt höga krav på att bli stimulerade, krav som kan vara nästintill omöjliga att leva upp till.  

 

9. Eleverna ges (efter ålder och mognad) möjlighet att påverka skolmiljön, hur 

fungerar detta? 

Jag försöker alltid föra ett samtal, för att försöka ta reda på vad eleverna är intresserade av, 

vilket sätt de lär sig bäst etc. Självklart är det så att inflytandet ökar med åldern. I åk 1 är de 

oftast inte mogna att ta det ansvaret, det är knappt att de vet hur det fungerar på gymnasiet 

med kurser etc.  

 

10. Undersökningen visade att eleverna i årskurs 1 upplever större inflytande över 

undervisningens innehåll och hur man ska arbeta jämfört med åk 2 och 3? Vad kan 

detta beror på? 

Besvikelse kanske. Att de inte tycker de har blivit lyssnade på tillräckligt. Eller att de är 

idealister i åk 1, men i åk 3 vet dem vad det innebär och att lärare bara kan lyssna till viss del 

på elevernas synpunkter. Som lärare måste du också ha möjlighet att hinna planera, tänka ut 

och ligga steget före eleverna i planeringen, annars faller hela läsåret.  

 

11. Övriga synpunkter som kan vara mig till gagn för undersökningen? 
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