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Exkursioners bidrag till elevers 

kunskapsutveckling 

En klassificering av exkursionsguider med hjälp av Blooms reviderade 

taxonomi 

Klas Belin 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att ta reda på vilka kunskaper och kognitiva processer elever kan få under 

exkursioner i ämnet geografi. Utöver detta undersöktes hur exkursioner bedrivs i Stockholms län. 

Undersökningen genomfördes genom en insamling av exkursionsguider som sedan analyserades med 

hjälp av Blooms reviderade taxonomi. För att få ett bredare underlag kring hur exkursioner utövas 

skickades webbenkäter ut till ett flertal lärare. 

 

Överlag är begreppskunskapen den mest framträdande kunskapen under de undersökta exkursionerna 

vilket stämmer överens med den tidigare forskningen inom detta område. Exkursionsguiderna visar 

även att majoriteten av exkursionsuppgifterna vill få eleven till den lägre nivån av kognitivt tänkande i 

och med att uppgifterna syftar till att eleven ska förstå begrepp. Resultatet visar dock att det finns en 

tendens att elever ges en möjlighet till en högre nivå av tänkande under de exkursioner där eleven är 

aktiv och försöker hitta svar på uppgifterna de fått av läraren. 
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Inledning  

Under min universitetsutbildning har jag blivit varse om vikten av exkursioner som lärtillfälle då 

praktiken hjälpt att få grepp om de teoretiska kunskaperna som behandlats på föreläsningar och 

seminarium. Exkursionen som medel för kunskapsskapande är något jag saknat under min tidigare 

utbildning på gymnasiet där den traditionella klassrumsundervisningen dominerade. Även om 

exkursioner länge varit ett inslag inom geografiämnet var det först när LGY 11 kom till som det blev 

ett krav att anordna exkursioner i skolan. Nu står det inskrivet i kursplanens centrala innehåll att 

”Fältstudier, exkursioner, laborationer och övningar ska ingå i undervisningen för att observera, 

identifiera, kategorisera och analysera händelser och förändringar i omvärlden” (Skolverket, 2015-12-

17). Detta till trots så har exkursioner ifrågasatts då det kostar pengar och kräver lärarresurser skolor 

inte kan klara sig utan i den pågående verksamheten (Larsson, 2015 s. 34). Vilka hinder som finns för 

lärarnas möjligheter att använda exkursioner i skolan har varit ett populärt forskningsområde, dock är 

detta en ickefråga då skolan ska tillgodose skolverkets krav. 

 

Att lärare blir beordrade från en högre instans att använda fältstudier och exkursioner behöver inte 

betyda att dessa exkursioner ger eleven en ökad kunskap. Det verkar finnas en kunskapslucka i 

forskningen kring vad för kunskap och kognitiva processer elever får ut av exkursioner. Därför 

kommer min studie undersöka vilken kunskap elever ges möjlighet att få av fältresor eller exkursioner. 

Denna fråga kommer även vara huvudfrågan i detta arbete där exkursionsguider analyseras med hjälp 

av Blooms reviderade taxonomi för lärande, undervisning och bedömning vilken grundar sig i den 

taxonomin Benjamin Bloom skapade på 1950 talet.  

Syfte och frågeställning 

Enligt skolverket är det ett krav att lärare ska anordna fältstudier och exkursioner i sin undervisning i 

geografiämnet. Även fast detta är ett krav finns inga riktlinjer hur exkursionen ska gå till eller vilken 

kunskap de ska ge eleven. Min undersökning syftar till att ta reda på hur undervisningsformen 

exkursioner används i Stockholms län samt vilka kunskaper och kognitiva processer elever ges 

möjlighet att erhålla under de undersökta exkursionerna. För att ta reda på detta har jag valt dessa 

frågeformuleringar: 

Vilken sorts tänkande och kunskap har eleverna möjlighet att erhålla under exkursioner? 

Hur kan exkursioner vara upplagda i Stockholms län? 
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Bakgrund 

Skolans kunskapstraditioner 

Skolans sätt att förmedla kunskap har inte varit enhetlig genom åren. Från 1960- talet har tre olika 

teorier dominerat i skolvärlden. Först kom den behavioristiska teorin vilken antydde att läraren styrde 

elevens lärande genom förstärkning vid beteenden som ansågs vara bra eller korrigering vid dåligt 

beteende. Ett exempel på positiv förstärkning var stjärnor vid något bra och för negativ förstärkning 

kunde läraren rita bockar vid fel svar. Läraren var den aktive kring elevens inlärning och styrde vad 

eleven lärde sig vilket begränsade dennes tänkande. Den teorin som senare tog över var 

mognadsteorin, vilken innebar en elev som var aktiv i sitt lärande. Eleven sökte själv efter fakta och 

prövade sig fram med hjälp av stödjande dialog med läraren. Denna teori har sitt ursprung i Piagets idé 

om kognitiva utvecklingsfaser. I den befinner sig alla människor i olika utvecklingsfaser och läraren 

kan inte påverka vilken kognitiv nivå eleven är i, utan den förändringen är direkt kopplad med elevens 

mognad. Den aktuella teorin i skolan idag är samtalsteorin och den står för en mer komplex idé hur 

lärande sker. Genom samspel med andra kan vi utvecklas och begripa tidigare oförstådda fenomen. 

Idén kommer från Lex Vygotskij och hans teori om den proximala utvecklingszonen. Eleven är aktiv i 

sitt eget lärande och lärarens uppgift är att, från elevernas nuvarande kapacitet, finna en utmaning som 

stimulerar lärande. De drivande faktorerna för elevers lärande är utmaningar, konflikter och obalans 

och de sker då eleverna ställs inför problem de inte har lösningen på. Om den utmanande uppgiften har 

nivån strax över elevens ges eleven möjligheter, i samspel med lärare eller andra elever, att nå sin 

proximala utvecklingszon (Pihlgren, 2013, s. 40-55). 

 

Lpf 94 var det första styrdokumenten vilket byggde på den tredje inriktningen, som även är kallat ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Detta gjorde att lärare fick anpassa sin undervisning till de nya 

riktlinjerna. Även om det har kommit en ny läroplan har inte det sociokulturella perspektivet ersatts 

utan det är fortfarande aktuellt i skolans värld (Ibid, 2013, s. 49f). 

Läroplanen 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011 s.8f) krävs en aktiv diskussion kring kunskapsbegreppet då 

utvecklingen av kunskaper sker löpande och det som anses viktigt idag kan tappa sitt värde när ny 

kunskap kommer fram. De former av kunskap som tas upp i läroplanen är de fyra f:en fakta, förståelse, 

färdighet samt förtrogenhet. Av dessa kunskapsformer är ingen viktigare än den andra utan de ska alla 

vara med och prägla den undervisning som tillämpas i skolan. Det är med dessa som redskap eleverna 

ska kunna:  

– formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem,  

– reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, 

– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och  

– lösa praktiska problem och arbetsuppgifter (Skolverket, 2011, s.9) 

Skolan ska genom en varierad undervisning med teoretiska och praktiska inslag främja elevernas 

lärande och stärka dennes självkänsla. Kunskapsmässigt är skolans uppgift att elever ska få en lust att 

lära i ett livslångt perspektiv. Även om skolan idag består av en mängd olika ämnen har den fler 



3 

 

åtaganden än de teoretiska kunskaperna. Skolan ska, enligt skollagen, forma eleverna enligt de regler 

och värderingar som finns i vårt samhälle. Förutom att eleverna ska formas att respektera människors 

egenvärde och integritet ska de vara omsorgsfulla mot miljön. De ska även få kunskaper i 

observationsteknik och lära sig analysera människans samspel med omvärlden ur ett hållbarutveckling 

perspektiv (Skolverket, 2011, s. 9-17). 

Geografiämnet och dess förändring i kursplanen 

Geografi är ett ord som härstammar från grekiskan där geo betyder jord och grafi betyder rista. Dock 

har geografi som ord begreppsvidgats och betyder nu jordbeskrivning, vilket har sin uppkomst från att 

våra anfäder ristade in bilder på grottväggarna där de beskrev den verklighet de hade då. Genom 

inristningen på grottväggen förändrade våra förfäder något som tidigare formats av naturprocesser och 

skapade något nytt. I och med detta fanns bevis på att formerna på jorden kan utformas av människan 

såväl som av naturliga processer och detta är den grunduppdelning som finns i geografi. Geografi har 

inte en direkt plats inom de naturorienterade ämnena eller de samhällsorienterade ämnena utan 

geografi ses som ett interdisciplinärt ämne. De två uppdelningarna inom geografi kallas naturgeografi 

vilket behandlar olika naturprocesser samt kulturgeografi vilket ämnar att studera hur världen 

förändras av människans aktiviteter. Dessa perspektiv kan integreras med varandra när någonting 

studeras med en geografisk helhetssyn (Gren & Hallin, 2003, s. 8-10). 

 

Att förändringar har skett från hur geografiämnet såg ut i skolan under LPO 94 till den nyare 

läroplanen vid namn LGY 11 är naturligt då geografi, enligt Möller (2003 s. 43) är ett av de 

dynamiska ämnena i skolans värld. Genom att det kommer ny geografisk kunskap förnyar sig ämnet 

och då är det viktigt att undervisningen förändras i samma takt för att geografi ska vara det 

aktualitetsämne det har potential att vara. Enligt Möller (ibid) var geografiämnet tidigare ett sätt för 

eleverna att få kunskap om världen som låg utanför deras egna upplevelser av vid natur och samhälle, 

men med nuvarande teknologi såsom tv, radio och internet har elevernas förutsättningar förändrats. 

Detta har medfört ett behov av förändring av undervisningen inom geografiämnet från rena 

faktakunskaper som länder, flaggor, högsta berg och liknande basfakta till att ha möjlighet att kritiskt 

granska det material dessa kunskapskanaler levererar (Möller, 2003, s.43ff). Eleven ska få möjlighet 

att se jorden som ett sammanflätat, föränderligt system. För det krävs en mer djupgående kunskap 

vilket kan ses i geografiämnets syfte för gymnasiet där eleven ska ha utvecklat en systemsyn för att ha 

möjlighet att beskriva och analysera samspel mellan människan, samhället och naturen. 

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om jorden som ett 

sammanflätat, föränderligt och komplext system. Denna systemsyn är nödvändig för att kunna 

beskriva och analysera rumsliga mönster och processer lokalt, regionalt och globalt som ett resultat 

av samspel mellan människa, samhälle och natur (Skolverket, 2015). 

Två som har varit med och arbetat fram ämnesplanerna i gymnasieskolan är Anders Fridfeldt och Eva 

Molin vilka likt Möller anser att skolans kursplan bör aktualiseras för att anpassa sig till samhällets 

behov. Syftet inom geografiämnet under LGY 11 är uppdelad i fyra olika delar (Fridfeldt & Molin, 

2010). Dessa delar kommer nedanför redogöras för en och en. Den första delen av syftet går under 

namnet geografi som vetenskap i kombination med värdefrågor och den har som syfte att ”utveckla 

elevens geografiska kunskaper om världen som ett globalt föränderligt system” (ibid, 2010 s. 10) och 

det innefattar elevens förmåga att dela globala system till mindre system och bedriva den rumsliga 

analysen med värdeperspektiv. Ett sådant perspektiv kan vara vilka konsekvenser utvecklingen av 
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landskapet får för kön, klass eller etnicitet. Den andra delen är geografi för hållbar utveckling och den 

syftar till ett kunnande att problematisera begreppet hållbar utveckling utifrån ett socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt perspektiv. Geografi som vardagskunskap som är den tredje delen syftar till att eleven 

ska få kunskaper och färdigheter som kan användas utanför skolans värld. Sådana kunskaper kan vara 

att eleven lär sig förstå och hantera kartor då de är ett återkommande segment i tidningar och nyheter. 

Den sista delen av syftet är geografi för att förstå sig själv och det syftar till att eleven ska i den här 

kategorin ska utveckla en förståelse för sitt eget tänkande, vilket kan nås genom att eleven analysera 

sin omvärld genom egna upplevelser. Eleven får genom fältstudier eller exkursioner en praktisk 

möjlighet att kategorisera och klassificera de objekt de upptäcker och ser (ibid, 2010). Dessa fyra delar 

gör geografiämnet till ett mer samlat ämne som numera inte är uppdelat i natur- eller kulturgeografi 

utan ämnet är tydligare sammanvävt där en geografisk helhet är fokusområdet i dagens undervisning.  
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Klassificering av lärande 

Blooms taxonomi 

Blooms Taxonomi kom till då det behövdes ett ramverk som ökade precisionen i lärandemålen så att 

lärare fick lättare att lägga upp sin undervisning efter vad eleverna ska ha lärt sig i slutet av kursen 

(Anderson & Krahtwohl, 2001, s. 4). Taxonomin, vilken togs fram 1956, är enligt Pihlgren (2013, s. 

174f) en klassiker som hjälpt lärare i skapande av lektionsplaneringar och läroplanerna. Det finns sex 

nivåer i den ursprungliga taxonomin vilka går från att kunna till att slutligen ha vetskapen att utvärdera 

metoder och kunskaper. Dessa kategorier; Kunna, Förstå, Tillämpa, Analysera, Göra synteser och 

Utvärdera är hierarkiskt uppbyggda och det går inte att utföra en kategori högre upp i pyramiden utan 

att bemästra alla de tidigare (figur 1).

 

Figur 1Benjamin Blooms taxonomi modell är hierarkiskt uppbyggd och går från att kunna till att ha 

möjligheten att utvärdera sin kunskap. (Pihlgren, 2013, s. 175) 

Blooms reviderade taxonomi 

Pihlgren (175f) beskriver att Blooms taxonomi blev ifrånsprungen av den moderna forskningen, vilken 

kommit fram till nya rön sett till utbildning och vad som är viktigt i skolan. Av den anledningen 

bestämde sig forskare, vilka tidigare arbetat med Bloom och hjälpt till att skapa den ursprungliga 

taxonomin, att revidera den och skapa en ny upplaga där de inkluderade nya idéer och kunskaper om 

utbildning (ibid, s. 175f). I den reviderade taxonomin klassificeras lärandemål, vilka ska innehålla 

både ett verb och ett substantiv. Verbet beskriver en kognitiv process och substantivet beskriver den 

kunskap eleverna förväntas kunna. Dessa två delar är de dimensioner Blooms reviderade taxonomi 

bygger på och de går under namnet kognitiv processdimension samt kunskapsdimension. 
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Figur 2. Figuren visar Blooms reviderade taxonomi i sin helhet. Det är i denna taxonomi exkursionerna 

ska placeras in. (Pedagogdirekt, 2015-11-30) 

 

Blooms reviderade taxonomi – Kognitiv processdimension 

Den reviderade taxonomin har sex stycken kategorier: Minnas, Förstå, Tillämpa, Analysera, 

Utvärdera samt Skapa. Dessa kategorier går från det enkla mot det mer komplexa där minnas är den 

minst komplexa samtidigt som skapa ses som den komplexaste kognitiva processen. 

 

Figur 3. Figuren visar X-axeln i Blooms reviderade taxonomi med de kognitiva processnivåerna elever kan 

uppnå. (Pedagogdirekt, 2015-11-30) 

 

Kategorin att minnas, som innehåller två underkategorier, är den minst komplexa processen och den 

innefattar att eleven lär sig återupprepa den kunskap de lärt sig genom att fundera och använda sig 

utav långtidsminnet. Eleven behöver inte omvandla innebörden av kunskaper den lärt sig utan det kan 

vara att eleven på ett prov ska svara på sant eller falskt frågor. Exemplet ovan tillhör underkategorin 

känna igen, den andra underkategorin kallas komma ihåg och den skiljer sig från känna igen genom att 
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eleven kan koppla frågan till ett svar i sitt eget huvud. Ett exempel på en sådan fråga kan vara, var 

startade industriella revolutionen? Där kan eleven hämta denna information från sitt långtidsminne och 

sedan svara korrekt på frågan (Ibid, s. 66-70). 

 

Att Förstå är den kategori där eleverna, genom olika sorters kommunikation, kan skapa en mening av 

informationen de får ut. Istället för att minnas vad andra sagt ska eleven omvandla det till sina egna 

ord. Detta är en bred kategori med sju stycken underkategorier vilka är tolka, exemplifiera, 

klassificera, sammanfatta, dra slutsatser, jämföra samt förklara. Tolka går ut på att eleven kan 

omvandla sin kunskap såsom att prata om en bild eller rita sina tankar. Exemplifiera går ut på att 

eleven kan ge exempel på något inom en kategori. Ett exempel kan vara att en elev får frågan om hen 

kan ge ett exempel på en exogen process, svarar eleven vittring har den visat att den kan exemplifiera. 

Klassificera är ett komplement till exemplifiera då den går den motsatta vägen, från det specifika till 

det generella. Den fjärde underkategorin är sammanfatta och den innefattar att korta ner information 

till exempel till dennes teman och huvudmening. Om eleven sedan kan se samband och mönster i 

informationen tillhör det underkategorin dra slutsatser. Jämföra sker när eleven funderar över ny 

information och komparerar den med tidigare kunskap. Den sjunde och sista underkategorin inom 

förstå är förklara och där ska eleven klara att använda en formell teori som innefattar orsak och verkan 

(Ibid, s. 70-76). 

 

Den tredje huvudkategorin inom den kognitiva processen går under namnet tillämpa och den är nära 

förknippad med konskapsdimensionens procedurkunskap då eleven skall lösa en uppgift genom att 

hitta en procedur som klarar det. De två underkategorier åtskiljs då verkställa innefattar att uppgiften 

är känd för eleven medan applicera innefattar att problemet inte är känt och att den därmed inte får 

någon hjälp att hitta rätt tillvägagångssätt (Ibid, s. 77f). 

 

Den fjärde delen av den kognitiva dimensionen är analysera och den kan beskrivas som en utvidgning 

av kategorin förstå och inledningen mot de mer komplexa kognitiva processerna värdera och skapa. 

Ett sätt att analysera i skolan kan ske genom att skilja fakta från åsikter eller genom att dra slutsatser 

med stödjande påståenden. Särskilja är en utav tre underkategorier inom analysera, den innefattar 

kunskapen att veta vilka delar som är irrelevanta eller relevanta av informationen. Nästa underkategori 

är organisera och i den kan elever forma innehållet och se hur delarna passar ihop till en helhet. Den 

tredje och sista underkategorin i analysera är tillskriva vilken innefattar kunskapen att se vilka åsikter 

författaren har när den skrivit texten och genom detta kan eleven uppfatta ett underliggande budskap 

(Ibid, s. 79-82). 

 

Den femte kognitiva processen i Blooms reviderade taxonomi, värdera, ansågs tidigare vara den mest 

komplexa och låg därför högst upp i Blooms original taxonomi. Värderingen definieras av Anderson 

och Krahtwohl (2001 s. 83f) genom att göra bedömningar som är baserade på standarden och olika 

kriterier, ett sådant exempel kan vara om arbetet är av tillräckligt bra kvalité. Kvalitén är kriteriet och 

tillräckligt bra är en kvalitativ standard. Även i Värdera finns det två underkategorier, dessa heter 

kontrollera och kritisera där den första exemplifieras med att studenter söker efter fel i uppsatser och 

undersöker om diskussionen är kopplat till syftet. När en elev kritiserar tar den ut både positiva och 
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negativa karaktärsdrag av det den undersöker och kan därifrån ta ett beslut. Den underkategorin tar sin 

grund i begreppet kritiskt tänkande. 

 

Slutligen kommer skapa, den mest komplexa delen av taxonomin, vilken går ut på att eleven ska skapa 

något nytt genom att ändra vissa delar i en struktur eller mönster. Den kreativa processen som 

skapandet innefattar kan enligt Anderson och Krahtwohl (2001, s. 85-88) brytas ner till tre stadier. Det 

första stadiet är framställning av problemet följt av en övergångsfas till lösning av problemet. Dessa 

tre är även de underkategorierna skapa består av.  Framställningen av problemet går vid namn 

generera och den söker efter att komma fram till olika möjligheter eller hypoteser kring problemet. 

Övergångsfasen går under namnet planera och i den ska eleverna konstruera en metod och plan för 

hur uppgiften skall lösas. När eleven skapar något som motsvarar beskrivningen av målet som de fått 

till uppgift att slutföra har denne gått igenom den sista kategorin producera.   

Blooms reviderade taxonomi – Kunskapsdimension 

Den andra dimensionen, kunskapsdimensionen, 

innefattar generella kunskaper indelade i fyra 

grupper: Faktakunskap, Begreppskunskap, 

Processkunskap samt Metakognitivkunskap. 

Faktakunskap ses som den konkreta kategorin och 

metakognitivkunskap ses som den abstrakta 

kategorin, i mitten finns begreppskunskap samt 

procedurkunskap vilka är svåra att placera in då de 

överlappar varandra men där den senare beskrivs 

innehålla en större abstrakt nivå (Ibid, s. 38f). 

 

Faktakunskap beskrivs som grundkunskaper elever 

eller forskare bör ha för att förstå eller ha möjlighet 

att lösa problem inom ämnet. Då det finns en stor 

mängd faktakunskaper krävs ett urval av 

grundkunskaperna från lärarens sida så de passar in 

i undervisningsstoffet. Under faktakunskap finns två 

underkategorier vilka är kunskap om terminologi 

och kunskap om specifika detaljer och delar. Den 

första underkategorin behandlar delar av 

terminologin inom det ämnet som det innefattar, till 

exempel migration. Den andra kategorin kunskap 

om specifika detaljer och delar kan innefatta 

innehåll såsom vilka naturresurser det finns i ett land (Ibid, s. 45-48). 

 

Begreppskunskap är den andra kategorin och genom att avskilja faktakunskap från begreppskunskap 

vill Anderson och Krahtwohl (2001, s. 48-52) belysa vikten av den djupare kunskapen, vilken 

begreppskunskapen står för, där eleven kan förstå hur de små faktabitarna passar ihop och inte enbart 

memorerar faktakunskap. Begreppskunskapskategorin delas upp i de tre underkategorierna 

klassificeringar och kategorier, principer och generaliseringar samt teorier, modeller och strukturer 

Figur 4. Figuren symboliserar Y-axeln av 

Blooms reviderade taxonomi och visar de fyra 

kunskapsdimensionerna. (Pedagogdirekt, 

2015-11-30) 
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där den första underkategorin beskrivs som kunskap om de olika geologiska perioderna eller att det 

finns olika typer av ägande i företag. Kunskap om principer och generalisering används för att studera 

fenomen eller lösa problem inom ämnet. Om elever hanterar generaliseringar och principer får de 

större insikt och möjlighet att förstå en större del av ämnet. Den tredje och sista underkategorin inom 

begreppskunskapen är teorier, modeller och strukturer och den innefattar att elever ska ha kunskapen 

inom teorin kring plattektoniken. Den inkluderar kunskapen om olika paradigm, modeller eller teorier 

som kan hjälpa till att förklara eller beskriva ett visst fenomen.  

 

Samtidigt som begreppskunskap och faktakunskap representerar vad ämnet innehåller tar 

procedurkunskapen upp kunskapen om hur du gör något. Ämnesspecifika färdigheter och algoritmer 

är den första av tre underkategorier och innefattar kunskapen av färdigheter som krävs för ett höjdhopp 

eller vilka färdigheter som används vid målning med vattenfärger. Ämnesspecifika tekniker och 

metoder vilket är nästa kategori behandlar kunskapen om att använda en relevant metod till rätt studie.  

Anderson och Krahtwohl (2001, s. 52-55) tar upp ett exempel där det är köer vid kassorna i en affär 

och vid en snabb matematisk uträkning kan du se vilken kö du bör ställa dig i för att komma fram så 

fort som möjligt. I den sista underkategorin kunskap om kriterier för att avgöra när man ska använda 

lämpliga metoder behöver eleverna ha kunskap om hur metoder använts genom åren för att ta rätt 

beslut i vilken metod de ska använda.  

 

Den huvudkategorin inom kunskapsdimensionen som anses mest komplex kallas metakognitiv 

kunskap och den innefattar både kunskap överlag om kognition men även om sin egen kognition. 

Strategisk kunskap, kunskap om inlärningsfrågor inkluderat kontextuell och villkorlig kunskap samt 

kunskap om sig själv är de underkategorier som finns inom metakognitiv kunskap. Genom en 

strategisk kunskap får du strategier som kan användas i lärosituationer eller problemlösning i vilket 

ämne det än är, ett exempel kan vara kunskap i att repetition leder till bibehållande av kunskap. Ett 

exempel på kunskap om inlärningsfrågor är att ett minnesprov av ett begrepp kommer kräva mer av 

eleven än ett igenkännandeprov där eleven parar ihop rätt svar med rätt begrepp. Kunskapen om sig 

själv, vilken är den tredje och sista underkategorin, innebär att du vet vad du kan och vad du inte kan. 

Detta ser Andersen och Krahtwohl (2001, s. 55-60) som en viktig del då elever, om de inte vet, inte 

lägger någon kraft i att lära sig nya begreppskunskaper eller faktakunskaper då de redan anser sig veta 

allt.  
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Metod  

I metodkapitlet presenteras studiens tillvägagångssätt genom beskrivning och förklaring av metodval 

samt undersökningsgruppen. Etiska överväganden kring metoden samt korta inslag om studiens 

reliabilitet och validitet kommer även här tas upp och diskuteras. 

Hermeneutisk ansats 

Denna studie använder en hermeneutisk ansats då huvudfokus ligger på tolkning och förståelse av 

lärares exkursionsguider. Inom hermeneutiken finns ingen objektiv verklighet utan verkligheten är 

subjektiv då en tolkning av situationer måste ske för att få förståelse. Tolkningslära grundar sig i vad 

människan har i förförståelse och studier med denna ansats är därmed svåra för andra forskare att med 

säkerhet upprepa och nå samma slutresultat. Hermeneutiken anses, enligt Gustavsson (2004, s. 12f), 

vara en lika viktig del av vetenskapen som den statistiska och säkra vetenskapen. 

Avgränsning och urval 

Fokusområdet i denna uppsats är att undersöka vilken kunskap och kognitiva processer eleverna 

faktiskt tillgodogör sig under exkursioner. Lärare kan, vid djupintervjuer, skapa en förståelse över vad 

som efterfrågas och därav beskriva exkursionerna på ett annat sätt än hur de egentligen går till. Därför 

avsåg jag få ut exkursionsguider med elevuppgifter eftersom sådana visar hur exkursionerna går till i 

verkligheten och inte hur lärare anser deras exkursioner går till. En definition av begreppet exkursion 

valdes att inte utföras då det kan finnas fördelar med att varje enskild lärare själv får tolka begreppet. 

Tanken var att det kunde ge en rättvisare bild av hur begreppet tolkas i kursplanen och därigenom 

skapa en större validitet till studien. Genom att använda lärares uppfattning av begreppet exkursion har 

även reliabiliteten stärkts då andra forskare kan reproducera min studie utan att de måste ta hänsyn till 

min beskrivning av begreppet exkursion.  

 

Då möjligheten att undersöka hur hela populationen i Sverige ser på exkursioner varken är möjlig eller 

essentiell för denna studie behövde undersökningspopulationen avgränsas. Denna avgränsades till 

lärare i geografiämnet på gymnasiet vilka verkar till ytan i Stockholms län, detta län valdes då jag 

både är uppvuxen här och ser skolorna i länet som en framtida yrkesplats.  

Insamling och analys av exkursionsguider 

En insamling av exkursionsguider var av stor vikt för att studien skulle vara möjlig att genomföra. Ett 

email skickades till 30 geografilärare i Stockholms län vilka arbetade på 22 skolor. Dessa lärare valdes 

genom ett snöbollsurval vilket, enligt Dahmström (2011, s. 269f), kan ske om forskaren känner till en 

mindre del av målpopulationen. När forskaren pratat med dessa personer kan de rekommendera andra i 

målpopulationen för forskaren att kontakta. Jag kände till några personer som varit eller är lärare i 

Stockholmsområdet vilka fick rekommendera mig vidare till lärare som de antog använde sig av 

exkursionsguider i sin undervisning. När lärarna sedan rekommenderade samma personer som jag 

tidigare frågat avgränsades min population till dessa 30 geografilärare. I mailet informerades lärarna 
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om att det var frivilligt att skicka in sin exkursionsguide och att de själva och skolan var anonyma i 

studien. Av de tillfrågade lärarna svarade 21 stycken på mailet. Sex stycken av lärarna erbjöds sig 

skicka de exkursionsguider de använt sig av inom geografiämnet, dock var det bara fem stycken som 

tillslut skickade sin guide till mig. Två lärare svarade att de på sin skola inte använde sig utav 

exkursioner då de inte hade möjligheter att anordna det, tolv lärare svarade att de inte använde sig utav 

exkursionsguider eller uppgifter kring exkursionerna och den resterande läraren svarade att den inte 

hade geografi längre.  

 

Exkursionsguiderna analyserades med hjälp av Blooms reviderade taxonomi. Denna taxonomi valdes 

då den varit och är ett framträdande ramverk för att konstruera uppgifter och prov i skolvärlden. 

Exkursionsguidernas uppgifter och syfte jämfördes med delarna i både den kognitiva- och 

kunskapsdimensionen för att se i vilken del av taxonomin de passade in. För att få fram en rättvis 

klassificering av exkursionsguiderna gjordes en revidering av klassificeringen i slutet av 

uppsatsperioden, då kunskapen om taxonomin ökade under uppsatsperioden och var som störst i slutet. 

Detta gjordes för att minska felmarginalen i tolkningen av uppgifterna i exkursionsguiderna och 

därmed klassificeringen av dessa vilket ökar reliabiliteten i studien. Några uppgifter klassificerades in 

på flera ställen i taxonomin då de hade fler beröringspunkter än bara en. Dessa uppgifter fick en 

huvudklassificering och en eller flera mindre klassificeringar. Huvudkategoriseringen är där själva 

uppgiften klassificeras in, men för att klara av den uppgiften kan eleven vara tvungen att använda 

kunskaper eller kognitiva processer från andra delar av taxonomin. Dessa delar visas som mindre 

siffror i taxonomin och huvudklassificeringarna visas som större och är understrukna (se figur 6).  

Webbenkät 

För att få en större förståelse för hur lärare såg på exkursioner och varför de använde det som 

hjälpmedel i undervisningen ansåg jag att en tolkning från exkursionsguiderna inte räckte. Det fanns 

två metoder som stack ut som alternativ, antingen intervjuer eller enkäter. Intervju som metod gick 

bort som alternativ då jag ansåg det vara en för tidskrävande metod för den ansedda uppgiften. Vid det 

tillfället fanns enkäter kvar som insamlingsmetod. Från en mängd olika enkätsorter valde jag 

webbenkäter då det ses som ett snabbt sätt att få in svar från respondenterna (Dahmström, 2011, s. 88-

90). 

 

En insamling av webbenkäter skedde på samma sätt som tidigare nämnt med exkursionsguider. Ett 

mail skickades ut till berörda lärare där de fick en förfrågan att svara på en webbenkät, i detta brev 

stod det att deras medverkan både var anonym och frivillig. De fick hoppa över frågor om de ansåg att 

frågorna inte var väsentliga eller att de inte ville svara på dem och på det sättet avbryta enkäten. 

Webbenkäterna testades på försökspersoner för att säkerhetsställa att frågorna var tydliga och att 

respondenterna svarade på det jag undersökte. Detta är ett sätt att säkerhetsställa validiteten då de kan 

påpeka om de upplever svårtolkade begrepp eller oklarheter i enkätens frågor. Enkätfrågorna var av 

både sluten och öppen karaktär. Ett exempel på en öppen fråga är, vad vill du att eleverna ska få ut av 

exkursionen? Ett exempel på en stängd fråga är ifall de använder naturgeografiskt, kulturgeografiskt 

eller integrerat perspektiv av geografiämnet under deras exkursioner. Åtta lärare svarade på 

webbenkäten, utav dessa åtta lärare hade tre även skickat in sina exkursionsguider till mig.  
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Etiska tillvägagångssätt 

Denna studie har tagit del av de fyra allmänna huvudkraven inom individskyddskravet (Dahmström, 

2011, s. 432). De deltagande lärarna informerades om studiens syfte och hur deras exkursionsguider 

var tänkt att analyseras. De fick även reda på att de var anonyma i studien och att de fick avbryta 

enkäten eller hoppa över frågor om de ville, utöver detta informerades de att den information de gav ut 

endast används till studien. 

Metoddiskussion och källkritik 

Från början var målpopulationen tänkt vara verksamma i en mindre yta i Stockholms kommun. Det 

som förhindrade detta var bristen av exkursionsguider hos de verksamma lärarna i Stockholms 

kommun. Jag hade som mål att minst ha fem exkursionsguider för att få ihop tillräckligt med empiri 

och när det inte gick att få tag på fick jag öka avgränsningsytan. Detta medför ett problem då det inte 

är möjligt att dra större generaliseringar med det empiri jag inskaffat på ett större område.  

 

En användning av hermeneutiken som vetenskapligt förhållningssätt kan innebära svårigheter då det är 

en öppen metod där forskaren lämnas finna en egen väg i tolkningsprocessen. För mig har denna väg 

varit att sätta mig in i Blooms reviderade taxonomi och därigenom hitta ett sätt att tolka 

exkursionsguiderna. Då Blooms reviderade taxonomi fortfarande är ansedd som en viktig del i 

skapandet av undervisningsmål är det den taxonomi jag anser bäst lämpad för min studie. Dock finns 

det delar av den vilka kan kritiseras, en sådan del är att den är subjektiv och användare med stor 

sannolikhet inte klassificerar målen likadant. En annan kritik mot metoden är att instruktionerna 

läraren ger ut på plats inte nödvändigtvis speglar uppgifterna i häftet, då lärare kan agera och prata på 

ett sätt under exkursioner vilket stimulerar en annan kognitiv process än den uppgiften visar 

(Anderson & Krahtwohl, 2001, s. 295-299). Även om mitt val blev Blooms reviderade taxonomi 

kunde jag själv skapat en metod för klassificering men tiden ansågs för kort samtidigt som min 

kunskap inom detta område var låg. Jag kunde även analyserat exkursionsguiderna med hjälp av 

Hauensteins taxonomi vilken innefattar en kognitiv, affektiv och psykomotorisk domän. Då 

exkursionsguider i skrift är svårt att analysera i en affektiv och psykomotorisk domän passade Blooms 

reviderade taxonomi bättre in i min studie. 

 

En användning av webbenkäter gav möjligheten för mig att få snabbare svar av respondenterna än vad 

intervjuer hade gett mig. Det som talar emot webbenkäter är den tidskrävande planeringsfasen vid 

produceringen av enkäterna och risken för bortfall då mottagarna kan ha tekniska problem med epost 

eller internetanslutning (Dahmström, 2011, s. 88-94). Att mottagarna av mina email haft tekniska 

problem är inget jag har kunskap om. Dock svarade inte den mängden lärare jag hade hoppats på när 

jag beslutade att använda webbenkäter. Den olämpliga tiden för uppsatsskrivandet kan ha påverkat 

svarsantalet då lärare i gymnasiet sätter betyg vid den tidpunkten webbenkäten skickades ut.  

 

Även om forskning kring exkursioners roll i skolan skett verkar det finnas en kunskapsbegränsning 

kring vad exkursioner kan ge för kunskaper för elever. Detta gjorde att jag fick använda ett brett 

tidsperspektiv i sökandet av en ämnesteoretisk forskning, vilket visar sig då den första studien är gjord 

1984 och den sista forskningen skett 2015.  De äldre källorna har valts ut då de liknar den 
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undersökning jag gjort och återkommer i studier gjorda på 2000 talet och därmed är aktuella. För att 

balansera detta används ny forskning som visar den aktuella kunskapen om exkursioner i samhället. 

Då det finns en risk att forskaren kan driva en egen agenda med sin forskning har jag försökt ta del av 

olika forskningsartiklar kring samma område då de tillsammans skapar en mer rättvis bas att stå på för 

min undersökning.  
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Ämnesteoretisk forskning 

Tänkande i skolan 

Enligt Pihlgren (2013, s.10) vill lärare att elever arbetar på ett sätt som främjar deras tänkande. Likväl 

skriver hon att studier visar att lärare begränsar elevers tänkande när de tränas till att minnas och ge 

resonemang på tidigare erfarenheter. De missar att utveckla sitt tänkande om de inte tar intellektuella 

risker och tränar på ett kreativt och analytiskt tänkande (Pihlgren, 2013, s. 10-12). Genom att öva på 

att minnas eller förstå fenomen förhindras elevens möjlighet till en högre nivå av tänkande utan eleven 

får i uppgift att träna den lägre nivån av tänkande, vilket inom Blooms reviderade taxonomi är 

nivåerna minnas och förstå i den kognitiva processdimensionen (Dolan & Collins, 2015; Lemons & 

Lemons, 2013). Den högre nivåerna av tänkande innefattar de mer komplexa processerna applicera, 

analysera, värdera och skapa från Blooms reviderade taxonomi. Ett sådant tänkande kan ske genom att 

eleverna argumenterar mot varandra. Zohar och Barzailai (2015) skriver att dessa kognitiva processer 

används vid tillfällen som problemlösning eller ställningstagande. Alla färdigheterna inom cirkeln, i 

figur 5, representerar ett högre tänkande enligt Zoller och Nahum (2012). Zoller och Nahum skiljer sig 

från Blooms reviderade taxonomi då de skriver att alla färdigheter inom cirkeln är på samma nivå, 

färdigheterna är därmed oberoende av varandra. Den mittersta färdigheten i cirkeln transfer, anser 

Zoller och Nahum vara den färdighet som bidrar till att eleven kan använda kunskaper i andra 

situationer än den de fått den i.   

 

Pihlgren (2013, s. 32) skriver att 

forskning visar att elever, likt 

experter, blir duktiga på det de 

tränar på. Ges eleven möjlighet att 

träna en högre nivå av tänkande 

istället för den lägre nivån kommer 

de bli bättre på en högre nivå av 

tänkande och ingenting annat. 

Detta är inget som sker över en 

dag utan de behöver ges möjlighet 

att succesivt bygga upp dessa 

tankevanor (ibid, s. 13). Får 

eleverna prata, skriva och 

samarbeta under uppgifter som vållar 

eleverna problem finns möjligheten 

till en ökad nivå av tänkande (ibid, 

s.52). Då har läraren lagt 

undervisningen på en nivå där eleverna även kan öka sin metakognition om de inser vad de är bra eller 

mindre bra på. Detta tänkande kan leda till en frustrerad elev om den är van att få i uppgift att 

memorera fakta eller begrepp (Dolan & Collins, 2015). 

Figur 5. I ett försök att förklara en högre nivå av tänkande 

presenterade Zoller och Nahum (2011) denna bild där allt i 

cirkeln finns i en högre nivå av tänkande.  
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Olika exkursionssätt 

Exkursioner kan genomföras på olika sätt vilket Kent, Gilbertson och Hunt (1997) redogör för i deras 

litteraturstudie om fältverksamheten inom geografin. Två sätt att bedriva fältverksamhet skiljer sig 

från varandra, där den ena är en observerande undervisningsform och den andra kräver aktivt 

deltagande från elevens sida. En exkursion där eleven observerar kräver inte någon stor planering från 

lärarens sida utan vid en sådan används liknande undervisningsform som sker i klassrummet. För 

eleverna kan denna studieteknik uppfattas som långtråkig när de matas med information utan att 

aktiveras i inlärningsprocessen, då de praktiskt taget endast behöver vara närvarande. Detta skiljs åt 

mot deltagande formen av fältverksamhet där eleven själv eller i grupp undersöker ett fenomen. Denna 

undervisningsform kräver ett större förarbete av läraren då eleven, innan exkursionen, behöver få en 

förförståelse om vad som finns på platsen.  Elever upplever den deltagande fältverksamhet som mer 

givande än den observerande, av den orsaken att elevaktiviteten tvingar dem att tänka och analysera 

medan det framkommer att en observerande exkursion kan få elever att tappa fokus på vad läraren 

säger (Kent, Gilbertson och Hunt, 1997). Vilken inriktning av geografiämnet eleverna får undersöka 

eller observera varierar från fall till fall. Molin (2006, s. 2001) skriver i sin avhandling att de flesta 

exkursioner inom geografiämnet i gymnasiet sker med ett naturgeografiskt perspektiv. 

 

Förutom vilken fältverksamhettyp läraren ska anordna har de ett val om det ska vara i närområdet eller 

om de ska ut på en långväga exkursion. Närområdesexkursioner ger en möjlighet för lärare och elever 

att komma ut i verkligheten fler gånger per år än långväga exkursioner. Dock är det viktigt att läraren 

förberett klassen vad som ska studeras och att denna kunskap sedan tidigare behandlats i klassrummet. 

Enligt Schmidinger och Brandt (2015) underlättar detta kognitiva processer för eleverna.  

Kunskap från exkursioner 

Att använda exkursion som metod för kunskapsinlärning var enligt Molin (2006, s.171) på väg bort 

från gymnasieskolans undervisning under 2000-talet. På senare år har behovet av att uppleva fenomen 

på plats minskat, då elever med en sökning på datorn har möjlighet att se olika geografiska fenomen. 

Dock anser Trygg och Köhler (2015) att geografiämnet är verklighetsbaserat vilket gör att det finns 

anledningar att inte bara vara i klassrummet utan objekten ska studeras, i den mån det går, i 

verkligheten. Även om eleverna kan använda Google Earth till att studera geografiska fenomen anser 

Johnston (2015) att det inte finns något substitut till verkligheten. 

 

Lärandeprocessen påverkas vid utflyttning från den vanliga undervisningslokalen ut till reella världen 

och under exkursioner kan elever få en inblick i begrepp och teorier i möten med lokalbefolkning eller 

andra lokala aktörer. I ett sådant möte med lokalbefolkningen kan det finnas någon person som jobbar 

inom det område lärare ämnar att eleverna ska få kunskap om och kan bidra med sin kunskap i en 

föreläsning för eleverna (Johnston, 2015: Trygg & Köhler, 2015). Men det är inte i föreläsningsform 

eleverna behöver exkursioner, utan det finns forskning som tyder på att eleverna behöver vara aktiva 

under exkursioner och söka efter svar för att uppnå den djupare kunskapen. Då räcker det inte att 

enbart applicera föreläsningsformen under exkursionen då det, enligt Trygg och Köhler (2015), är 

naivt att tro att det är exkursionen i sig som ger elever kunskap. Under exkursioner bör eleverna vara 

engagerade och aktiva om läraren vill att eleverna ska erhålla kunskap (ibid, 2015). Ett sätt att göra 

eleverna engagerade och aktiva är att bedriva en elevcentrerad undervisningsform. En elevcentrerad 
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undervisningsform, även kallad deltagande undervisningsform, kan ge en djupare inlärning då en 

sådan metod berör både det kognitiva- samt det affektiva lärandet (Oost, De Vries & Van der Schee, 

2011). Den kombinationen bedöms som den effektivaste för att skapa en djupare förståelse för 

geografiska begrepp och beskrivs som en brygga till högre nivå av tänkande (Rickinsson et al., 2004). 

En deltagande undervisningsform har en motiverande effekt på eleverna då de genom aktiviteter, 

såsom att mäta eller observera, använder naturen som en resurs för lärande. Elever tränar sitt tänkande 

genom att konstruera mening av den information som mätandet eller observation gett, då eleven 

relaterar fynden i naturen med tidigare erfarenheter och förkunskaper. Detta kan jämföras med den 

ytliga inlärningen där elever är passiv och endast försöker memorera kunskapen så att de kan 

återupprepa vid en senare tidpunkt (Oost, De Vries & Van der Schee, 2011). En sådan kunskap är det 

Kent, Gilbertson & Hunt (1997) beskriver sker under den observerande fältverksamheten då eleven 

försöker minnas de läraren pratar om.  

 

Redan under 1980-talet forskades det om kopplingen mellan exkursioner och skolan. Geographical 

Association Sixth Form- University Group från Storbritannien (1984) studerade vad skolexkursioner 

ämnade att få ut för kunskap och skapade tre kategorier. Dessa kategorier är:  

 Den ämnesspecifika anledningen är den första och den hjälper eleverna i sin ämnesmässiga 

kunskapsutveckling inom geografiämnet genom att bland annat att konkretisera hur 

fenomenen i kursböckerna och kartorna ser ut och förhåller sig till den verkliga världen 

eleverna upplever under exkursionen. Detta kan leda till en större förståelse för de begrepp 

som finns inom geografiämnet. 

 Den andra anledningen är den elevspecifika och den kan beskrivas som ett sätt att utveckla 

eleverna socialt då de sätts i situationer inom exkursionerna som inte behöver inträffa i den 

traditionella klassrumsundervisningen. I denna undervisning kan elever tränas på att ta hänsyn 

och samarbeta med varandra vilket kan påverka elevers självförtroende på ett positivt sätt.  

 Tredje och sista anledningen är viljan att eleven ska utveckla kunskap om miljöfrågor och ha 

förståelse för hur människor påverkar miljön   

 

Under fältarbeten behöver inte alla dessa kategorier, beskrivna ovan, uppfyllas utan samma lärare kan 

ha olika perspektiv under olika fältarbeten. Även ålder på eleverna spelar roll när syftet för 

exkursioner bestäms. En studie gjord av McPartland och Harvey (1987) visar detta då de undersökte 

vilka eller vilken av de tre anledningskategorierna som passade bäst på forskare respektive 

högstadieelever. Resultaten visade att forskare endast använde sig utav den ämnesspecifika 

anledningen samtidigt som elevernas fältarbeten innefattade alla kategorier men i olika nivåer där den 

ämnesspecifika var av högsta väsentlighet. Även om Geographical Association Sixth Forms studie 

gjordes på 80-talet fick de fram kategorier som stämmer överens med den forskningen som sker idag. 

Johnston (2015) får i sin forskning fram att det inte bara är ämneskunskaper exkursioner ger utan det 

finns även positiva aspekter inom elevers samarbetsförmåga och observationskunskap. Grupparbeten 

kan bidra till en samhörighet i klassen när elever med större självförtroende har möjlighet att, i 

exkursionsvärlden, påverka de mer återhållsamma i gruppen på ett positivt sätt så att de tar för sig mer 

för stunden. Elever lär sig även förstå och respektera de allmänna intressena kring exkursionsplatser 

och därmed lämna fenomenet som det var. 
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Att anpassa sin undervisning på fältet efter sin grundtanke med exkursionen är något lärare ibland kan 

ha problem med. Wilhelmsson (2012) klassificerades in lärare, i fyra grupper, efter att ha ställt frågan 

vilken kunskap de förväntade sig att eleverna fick ut av deras exkursion. Den första gruppen lärare 

hade som mål att eleverna förstod faktakunskap, den andra gruppen ville att de skulle tillämpa 

procedurkunskap, den tredje gruppen ville att eleverna fick möjlighet att tillämpa och förstå 

begreppskunskap och den fjärde ville få eleverna att lära sig analysera begreppskunskap samt få en 

större metakognitiv kunskap. Exkursionerna resulterade i att den första och andra gruppen lärare 

lyckades med tanken bakom exkursionen samtidigt som grupp tre och fyra misslyckades att ge 

eleverna den kunskap lärarna avsåg förmedla. Den tredje lärargruppen fick se eleverna öva på att 

förstå faktakunskap istället för det tilltänkta målet att eleven skulle tillämpa och förstå 

begreppskunskap. Eleverna i den fjärde gruppen fick en större metakognitiv kunskap men lärarna 

misslyckades med att få eleverna att analysera begreppskunskap.  

 

Även om elever på exkursioner har möjlighet att tillskaffa sig en mängd kunskap behöver 

fältverksamheten vara ordentligt planerad, då dålig förberedelse ger dåliga exkursioner och liten 

kunskap för eleverna (Rickinson et al., 2004; Godwin & Mogk 2012). Beroende på vilka uppgifter och 

övningar läraren väljer under fältverksamheten finns möjlighet att uppnå hela spektret i Blooms 

reviderade taxonomi (Godwin & Mogk 2012). Därför är det viktigt att övningarna ligger på en nivå 

som utvecklar eleven, då en för lätt eller svår nivå på uppgifterna kan leda till dåligt engagemang och 

missnöjda elever (Kent, Gilbertson & Hunt, 1997). Innehållet i exkursionen bör inte överstiga de antal 

moment eleverna klarar av att hantera, utan det är viktigt att det är tidsmässigt möjligt att bli färdig 

med uppgifterna och sedan reflektera över kunskapen de fått in (Schmidinger & Brandt, 2015). Genom 

att låta eleverna reflektera över förarbetet, efterarbetet och över exkursionstimmarna ges eleven 

möjlighet att analysera kunskapen exkursionen ger (Johnston, 2015; Kent, Gilbertson & Hunt, 1997). 

  



18 

 

Resultat 

I resultatdelen redovisas mina tolkningar av exkursionsguiderna om hur var och en av exkursionerna 

gått till, följt av en klassificering av de kognitiva processer och kunskaper eleverna haft möjlighet att 

ta del av under de uppgifter som skett under exkursionerna. I slutet sker en sammanfattning av alla 

uppgifter eleverna fått och en sammanfattning av de viktigaste enkätsvaren. 

Exkursion A 

Den här exkursionen sker över en hel dag då eleverna och lärarna behöver färdas i över en och en halv 

timme för att komma till exkursionsplatsen Utö i Stockholms skärgård. Exkursionen bedrivs genom att 

läraren ansvarar för elevens inlärning då läraren leder eleverna runt Utö och berättar vad som är 

intressant och speciellt med de sex platserna de besöker. Denna exkursion har ett integrerat perspektiv 

men där en stor vikt läggs till naturgeografin, till exempel är fyra av sex platser helt naturgeografiska, 

en är helt kulturgeografisk och en kopplar naturgeografin med kulturgeografin på ett naturligt sätt.  

 

Den första platsen som besöks är Byn/hamnen och vid den platsen är kulturgeografin i fokus där 

läraren står och berättar hur platsen och hur befolkningen förändrats genom åren. Kvarnen på Utö är 

nästa plats för eleverna att besöka, ett besök som går i naturgeografins ära och där eleverna får veta 

mer om istidernas påverkan på landskapet. Tredje besöksplatsen är den med det mer integrerade 

perspektivet där gruvan undersöks och läraren berättar för eleverna vikten av de bra 

transportmöjligheterna från Utö samt om efterfrågan på järnmalmen som bröts i gruvorna. De får även 

diskutera varför gruvan är vattenfylld och läraren berättar om ryssarnas bränningar under 1700- talet. 

Det fjärde stoppet sker vid en kalkstenshäll där en repetition på svekokarelska bergskedjeveckningen 

sker, här pratas även om kalkstensvittring och eleverna får förklara vad som krävs för kalkstensvittring 

och vart karstlandskap finns. Efter kalkstenshällen följer eleverna med läraren till strandvallarna som 

är en bit bort där eleverna, i grupp, får i uppgift att diskutera varför det finns rundade stenar här. Innan 

dagen är slut hinner de besöka vad de kallar för ”löken” vilken är ett praktiskt exempel på begreppet 

frostsprängning då den kommit till genom att det kommer grus in i berget vid landhöjningen och att 

det sedan fryses tills det sprängs.  

Klassificering av exkursion A 

Eleverna ska under den här exkursionen besvara frågorna 

1. Förklara var vattnet kommer ifrån?  

 Klassificering i reviderade taxonomin: Vatten är ett substantiv och är i denna fråga 

kopplat till grundvatten vilket går in under begreppskunskap i kunskapsdimensionen. Att eleverna ska 

förklara klassificeras in i kategorin förstå i den kognitiva dimensionen. (1 i figur 6) 

 

2. Vad är den svekokarelska bergskedjeveckningen? 

 Klassificering i reviderade taxonomin: Under det fjärde stoppet på exkursionen sker en 

repetition på den svekokarelska bergskedjeveckningen när eleverna får ut fem bilder som visar på 
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utvecklingen och där eleven sedan ska prata om detta i grupp. Denna fråga är tudelad då eleverna först 

tolkar bilderna som läraren valt att visa, att tolka det du ser på en bild och sedan omvandla det till ord 

tillhör den kognitiva kategorin förstå, för att sedan svara på frågan vad den svekokarelska 

bergskedjeveckningen är (Liten 2a i figur 6). En repetition på svekokarelska berggrunden är ett 

exempel på en inlärning där eleven ges förutsättningar för att minnas begreppsbaserad kunskap. 

Eleverna behöver inte ändra om den kunskapen de tidigare fått under de lektioner som företrädde 

exkursionen, utan de kan mekaniskt upprepa vad de lärt sig genom att gå tillbaka till långtidsminnet (2 

i figur 6).  

 

3. Förklara varför det är rundade stenar vid strandvallarna? 

 Klassificering i reviderade taxonomin: I elevernas uppgift att förklara varför stenarna är 

rundade vid strandvallarna används verbet förklara samt substantivet är stenar. Verbet förklara ligger 

under den kognitiva processen förstå i taxonomin och rundade stenar passar in i kategorier och 

klassificeringar under begreppskunskapen. (3 i figur 6) 

 

Figur 6. Figuren visar klassificeringen av de frågor eleverna får svara på under exkursion A. De 

understrukna är huvudfrågan och den mindre tvåan är en bifråga (Pedagogdirekt, 2015-11-30). 

Exkursion B 

Grundtanken med denna exkursionsguide är att eleverna, när de går själva i fält, kan jämföra vad de 

ser under exkursionen med bilderna, beskrivningarna och modellerna i exkursionsguiden och genom 

dessa ha möjligheten att identifiera och tolka spåren de upptäcker. Under fältverksamheten jobbar 

eleverna i de projektgrupper de tidigare blivit indelade i och arbetar med uppgifter kopplade till 

exkursionen. Exkursionsguiden innefattar en jordartskarta över området Sandasjön, fakta om 

förkastningar och sprickdalslandskap, En förklaring av landskapsutvecklingen och hur gamla 
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bergarterna i Sverige är, fakta om inlandsisen och dess spår samt jordarter och vattentäkten som finns i 

exkursionsområdet.  

 

Förutom själva grundtanken har eleverna i uppgift att ta bilder, prover, rita av och dokumentera de 

endogena och exogena processer gruppen upptäcker i området. Eleverna ska även förklara hur några 

av processerna de upptäcker har skapat, förändrat och format förutsättningarna för liv på platsen. 

Läraren vill även att eleverna ska göra en enkel kartskiss över området och presentera landskapet med 

hjälp av den och bilder. Utöver detta sker ett individuellt arbete där eleverna skriver om hur landskapet 

skapats, förändrats och formats av endogena och exogena processer.  

Klassificering av exkursion B 

I exkursion B finns det fyra uppgifter och en grundtanke med exkursionen som är av intresse för att få 

reda på elevers möjligheter till kunskap.  

 

”Tanken är att du ska kunna jämföra det du hittar i fält med bilderna, beskrivningarna och modellerna 

och därmed lättare kunna hitta och tolka de spår du hittar.” (Exkursionsguide B, 2015) I ett försök att 

klassificera in denna grundtanke i Blooms taxonomi är det de tre verben jämföra, hitta och tolka som 

är intressanta att ta del av. Både jämföra och tolka finns med i den kognitiva delen förstå medan verbet 

hitta kan motsvara känna igen och därmed klassificeras in i kategorin minnas (G i figur 7). 

 

Under exkursion B ska eleverna: 

1. Hitta spår av endogena och exogena processer (förslag finns i fältguiden). 

 Klassificering i reviderade taxonomin: Vilket tidigare nämnts kan verbet hitta kopplas 

till underkategorin känna igen vilket innebär att den går in i den kognitiva processen minnas. 

Endogena och exogena processer går in under klassificeringar och kategorier vilka ligger under 

begreppskunskap och med hjälp av det klassificeras uppgift 1 in i att minnas begreppskunskap (1 i 

figur 7). 

 

2. Förklara hur några av de här processerna skapat, förändrat och format förutsättningar för liv på 

platsen.   

 Klassificering i reviderade taxonomin: Denna uppgift tar sig in i taxonomin på flera 

ställen. Först och främst klassificeras huvudfrågan in att förstå begreppskunskap då verbet förklara är 

en underkategori till huvudkategorin förstå och hur olika processer hänger ihop är en del av 

begreppskunskapens underkategori principer och generaliseringar. För att utveckla sitt resonemang 

och ha en möjlighet att svara på frågan behöver eleverna minnas både faktabaserad- och 

begreppskunskap, därför går även uppgift två tillika in i de rutorna (2 i figur 7). 

 

3. Gör en enkel kartskiss och presentera landskapet med hjälp av den. 

 Klassificering i reviderade taxonomin: Verbet gör kan liknas med producera vilken 

finns som en underkategori i den kognitiva processen skapa, dock är det inte här den placeras då skissa 
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kräver att eleven tillämpar sina tidigare kunskaper och omvandlar dessa till en skiss som presenterar 

landskapet. Landskapet är substantivet i denna mening och det går in under begreppskunskapen och 

underkategorin kategorier och klassificeringar (3 i figur 7). Eleverna behöver under uppgiften ta 

ställning och sortera ut vilka delar av landskapet de ska presentera i skissen och för att klara av det 

behöver eleven ha en förståelse för både fakta- och begreppskunskap.  

 

Efter exkursionen ska eleverna enskilt: 

4. Du skriver individuellt om hur landskapet skapats, förändrats och formats av endogena och exogena 

processer. 

 Klassificering i reviderade taxonomin: Här beror det på vad individen har för 

ambitionsnivå, frågan lämnar utrymme att tolkas på fler än ett sätt. En elev kan klara av att svara på 

denna fråga genom att beskriva och redogöra för hur landskapet förändrats genom endogena och 

exogena processer. Här behöver eleven dra slutsatser kring effekten av endogena och exogena 

processer och sätta samman olika element till en helhet och det klassificeras in som att skapa 

begreppskunskap (4 i figur 7). Dock kan eleven välja att även analysera hur förändringen gått till 

genom att bryta ner de exogena och endogena processerna och bedöma deras olika betydelse för 

landskapets utveckling. Eleven ges möjligheten att, i uppgiften, ta ställning till om förändringarna är 

positiva eller negativa för mänskligheten i detta område. För att göra något sådant behöver eleven 

minnas och skapa sig en förståelse av begreppskunskapen.  

 

 

Figur 7. Figuren visar klassificeringen av grundtanken (G) och övningarna eleverna hade i uppgift att göra 

före och efter exkursion B (Pedagogdirekt, 2015-11-30). 
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Exkursion C 

Exkursion C är en naturgeografisk exkursion vars utgångspunkt ligger i att eleverna ska få en 

förståelse av hur istiden förändrat och skapat vårt nuvarande landskap. Eleverna har en förmiddag på 

sig och får till sin hjälp en exkursionsguide i vilken det finns en historisk bakgrund gällande istider 

och förklaringar på varför istider uppkommer. Dessa förklaringar är något de tidigare gått igenom 

under lektionstid, således bör eleverna ha en viss förståelse för de begrepp och fakta istidens historia 

innefattar. Exkursionen i sig är elevcentrerad där eleverna placeras i grupper och får i uppgift att 

förklara de spår isen lämnat efter sig. Grupperna har till uppgift att gå till fyra olika destinationer vilka 

alla är skapade eller berättar något om isen, dessa destinationer har namnen kullen, gropen, stenen och 

branten/stenhällen. Eleverna får till sin hjälp en karta över Hagaparken med stoppen utmärkta så 

eleverna vet vilken väg de ska vandra.  

 

Vid startplatsen, vilket är kullen, ska eleverna diskutera i grupp och sedan beskriva hur de tror att 

kullarna i detta område bildats. När de sedan kommer fram till gropen ska de undersöka vilket material 

de tror gropen är bildad i och varför den formats som den gjort.  De får även i uppgift att mäta hur 

djup den är samt vilken diameter den har. Mäta ska de även göra vid det tredje stoppet, Stenen. Där 

ska de mäta stenens höjd samt bredd och jämföra färgen på stenen med färgen på stenarna bredvid, de 

ska även diskutera och svara på hur den hamnat där. Den fjärde och sista destinationen för eleverna 

innehåller två föremål, det första är en brant och det andra en stenhäll. Branten, som inte har med 

istiden att göra, har eleverna fått till uppgift att diskutera för att komma fram till ett svar kring hur den 

uppstått. Efter att diskuterat hur den uppstått ska de bege sig till stenhällen där eleverna, med hjälp av 

sin kompass, ska ta reda på vilken riktning ett märke på stenhällen har. De ska även skriva ner hur 

märket kan ha bildats och vad de får veta om isen med hjälp av märkets riktning.   

Klassificering av exkursion C 

Eleverna har under exkursion C sex uppgifter som kan klassificeras in i den reviderade taxonomin.  

 

1. Eleverna använder kartan för att ta sig fram till de utmärkta exkursionsplatserna. 

 Klassificering i reviderade taxonomin: Verbet använder finns under förstå och att kunna 

hantera kartor är en av ämnets specifika färdigheter vilket finns inom procedurkunskap. För att ta sig 

fram till nästa exkursionsplats behöver eleverna tillämpa procedurkunskapen och det bidrar till att 

huvudsyftet med uppgiften blir att eleverna tränar på att tillämpa procedurkunskap. (1 i figur 8) 

 

2. Beskriv med ord hur du tror att dessa kullar bildats 

 Klassificering i reviderade taxonomin: Att beskriva med egna ord befinner sig inom den 

kognitiva processen förstå och för att beskriva hur kullarna bildats behöver eleverna ha kunskaper om 

rullstensåsar vilket finns inom begreppskunskapen. (2 i figur 8) 

 

3. Hur är grytan bildad? 

 Klassificering i reviderade taxonomin: Grytan är en effekt av isens rörelse och därmed 

en mer komplex kunskap som går in under begreppskunskapen. Frågan är formulerad på ett sätt där 
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eleven ska förklara hur grytan är bildad och förklara är en underkategori till förstå vilket gör att denna 

fråga ämnar till att eleven ska förstå begreppskunskap. (3 i figur 8) 

 

4. Hur tror du stenen hamnat här? 

 Klassificering i reviderade taxonomin: För att eleven ska ha möjlighet att förklara hur 

stenen hamnat där krävs det att eleven lyckas klassificera vilken typ stenen är. Lyckas eleven 

klassificera stenen för ett flyttblock kan den använda den kunskapen och minnas tillbaka på den 

kunskapen de lärt sig om flyttblock. Den första och viktigaste delen ligger i att eleverna tränar på att 

klassificera, vilket finns inom kategorin förstå men även kategorin minnas behövs för att svara på 

frågan. Flyttblock och effekter av istiden går in under begreppskunskap. (4 i figur 8) 

 

5. Hur kan denna brant ha uppstått? 

 Klassificering i reviderade taxonomin: I exkursionsguiden står det att branten, som är 

en faktakunskap, är bildad av de inre krafterna vilket gör att eleverna behöver minnas vad för 

endogena krafter som kan ha påverkat naturen och skapat branten. Samtidigt behöver eleven, genom 

att identifiera brantens ursprung, förstå och förklara vad som påverkat platsen till att se ut som den 

gör. (5 i figur 8) 

 

6. I vilken riktning ligger märket på stenhällen? 

 Klassificering i reviderade taxonomin: Eleverna behöver använda en kompass för att ta 

reda på riktningen av märket. En kompass finns inom underkategorin ämnesspecifika färdighet under 

huvudkategorin procedurkunskap. Eleven ska sedan applicera denna kunskap för att lösa uppgiften 

och applicera är en underkategori till den kognitiva processen tillämpa. (6 i figur 8) 

 

Figur 1. Figuren visar klassificeringen av uppgifterna i exkursion C (Pedagogdirekt, 2015-11-30). 
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Exkursion D 

Varje år tar denna skola ut de elever som läser ämnet geografi på en halvdagstur med kommunens 

fältbuss. Denna fältbuss är en rullande naturskola och dennes mening är att den ska bidra till en bättre 

natur- och miljöundervisning i skolan. Fältbussen kan i sin undervisning ta upp limnisk ekologi eller 

kommunens geologi och läraren försöker att anpassa sin undervisning och uppgifter kring 

möjligheterna med exkursionen samt kursens centrala innehåll. 

 

Syftet med denna exkursion är att eleverna ska utveckla en förståelse för hur digitala kartor används 

för att presentera, analysera och diskutera material som samlats in. Detta gör eleverna genom att samla 

in information såsom foton på sex bestämda stopp. Exempel på dessa stopp är en grustäkt, en 

torvmosse och en återvinningscentral vid en industri. Eleverna ska även under denna tur fota de tre 

bergarterna gnejs, granit och sedimentär bergart. Efter att eleverna samlat in all information ska de 

skapa en egen digital karta, denna karta ska innehålla foton som läggs in och beskrivs på rätt plats. Det 

ska även ske en markering med polygoner vart gymnasiet, grustäkten, färdvägen samt naturreservatet 

de besökte ligger och utöver detta ska det även finnas en förklaringstext vid de besökta platserna. 

Lektionen efter sker en gruppdiskussion där eleverna förberett några frågor om sin digitala karta och 

hur den kan användas. 

Klassificering av exkursion D 

Syftet med denna del av momentet är att ni skall utveckla en förståelse för hur digitala kartor används 

för att presentera, analysera och diskutera material som har samlats in. 

 Klassificering i reviderade taxonomin: Detta syfte kan klassificeras in i olika delar i den 

reviderade taxonomin. I den kognitiva delen av taxonomin placeras syftet in under förstå då ”att 

utveckla en förståelse” går in under det begreppet. Hur användandet av digitala kartor sker klassas in i 

procedurkunskap men genom att eleven lär sig detta kan även tankar om hur eleven själv lär sig något 

på bästa sätt komma in. Att ha kunskap om sitt eget lärande placeras in under metakognitiv kunskap 

och vissa elever kan genom den kunskapen skapa förståelse för hur de lär sig att presentera, analysera 

eller diskutera material de samlat in på bästa sätt. (S i figur 9) 

 

1. Skapa och utveckla en egen digital karta 

 Klassificering i reviderade taxonomin: När eleven skapar en egen digital karta krävs en 

hopsättning av flera element till en helhet. Eleven återger inte andras tankar utan skapar något eget 

utifrån det insamlade materialet. För att ha möjlighet att göra detta krävs att eleven kan organisera och 

se hur det insamlade materialet fungerar tillsammans, eleven bör även ha en god förståelse för de 

begrepp och faktakunskaper som behövs för att skapa kartan. En kunskap i tillämpning av 

procedurkunskaper såsom GIS är även av fördel. Huvudklassificeringen av denna uppgift blir att 

eleven ska skapa procedurkunskap. (1 i figur 9)  

 

2. Vilka olika ”sfärer” är dokumenterade på kartan? Ge exempel och förklara! 

 Klassificering i reviderade taxonomin: Ge exempel och förklara är båda inom den 

kognitiva processkategorin förstå, sfärer är dock ett generellt begrepp inom geografin och som därför 

klassificeras som begreppskunskap i kunskapsdimensionen. (2 i figur 9) 
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3. Vilka olika värden konkurrerar mot varandra, med utgångspunkt i de olika sfärerna i fråga 1? 

Klassificering i reviderade taxonomin: Här ska eleven förklara och jämföra de olika 

värdena i fråga ett vilket gör att det även här är förstå och begreppskunskap i fokus. (3 i figur 9) 

 

4. Vilken nytta har vi av att dels kunna producera den typ av digitala kartor som vi har gjort? Vem kan 

använda dem och till vad?  

 Klassificering i reviderade taxonomin: Eleven ska förklara vilken nytta digitala kartor 

har och för att ha en möjlighet att förklara detta krävs det att eleven ser vilka för och nackdelar det 

finns med digitala kartor samt analyserar vilka som har nytta av fördelarna. För att avgöra vilka som 

har nytta av dessa kartor behöver eleven avgöra när en sådan karta bör användas. Denna kunskap är 

den tredje underkategorin av procedurkunskap. Detta gör att eleven ska förklara, vilket är en 

underkategori till förstå, procedurkunskap. (4 i figur 9) 

 

Figur 9. Figuren visar klassificeringen av uppgifterna och syftet(S) i exkursion D (Pedagogdirekt, 2015-11-

30). 

Exkursion E 

Exkursion E är en elevcentrerad exkursion där eleverna får i uppgift att använda en GPS och med hjälp 

av den hitta några geologiskt intressanta platser i Judarnskogen. Eleven ska besöka tolv olika stationer 

under denna exkursion och vid några utav platserna får eleverna en uppgift att diskutera eller mäta 

något. Förutom att eleverna ska lära sig använda en GPS är exkursionen inriktad inom naturgeografin 

eller mer specifikt, på inlandsisen påverkan på landskapet. De stationer elever får någon eller några 

uppgifter på, är stationerna 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 och 12.  
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Klassificering av exkursion E 

Av de nio uppgifter eleverna fått under exkursion E gick fem in i varandra och därför redovisas endast 

fem uppgifter. 

1. Eleven använder GPS för att nå exkursionsplatserna.  

 Klassificering i reviderade taxonomin: Verbet använder finns under förstå och en GPS 

är en av ämnets specifika färdigheter vilka ryms inom procedurkunskap. Dock behöver eleverna 

tillämpa procedurkunskapen för att ta sig fram till nästa exkursionsplats. Därför är huvudsyftet med 

uppgiften att eleverna tränar på att tillämpa procedurkunskap. (1 i figur 10) 

 

2. Vilken rörelseriktning hade isen?  

 Klassificering i reviderade taxonomin: För att ta reda på rörelseriktningen av isen 

behöver eleverna använda en kompass. En kompass finns inom underkategorin ämnesspecifika 

färdighet under huvudkategorin procedurkunskap. Eleven ska sedan applicera denna kunskap för att 

lösa uppgiften och applicera är en underkategori till den kognitiva processen tillämpa. (2 i figur 10) 

 

3. Hur har flyttblocket som består av granit, gnejs och pegmatit kommit till platsen?  

 Klassificering i reviderade taxonomin: Flyttblock klassificeras som begreppskunskap 

och eleven har i uppgift till att förklara hur flyttblocken kommit till platsen. Förklara är enligt 

taxonomin en underkategori till den kognitiva processen förstå vilket gör att elevens uppgift är att 

förstå begreppskunskap. (3 i figur 10) 

 

4. Hur bildas moränbildningar?  

 Klassificering i reviderade taxonomin: Här behöver eleven förklara hur 

moränbildningar bildas. Moränbildningar går in under begreppskunskap och förklara går in under 

förstå. (4 i figur 10) 

   

5. Beskriv hur bergarten gnejs ser ut.  

 Klassificering i reviderade taxonomin: Olika bergarter ryms inom begreppskunskapen 

och att beskriva går in under den kognitiva processkategorin minnas då det räcker för eleverna att 

komma ihåg vilket utseende läraren sagt att gnejs har. (5 i figur 10) 
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Figur 10. Figuren visar klassificeringen av uppgifterna i exkursion E (Pedagogdirekt, 2015-11-30). 

Sammanställning av exkursionsguider 

Lärarna använder sin exkursion på olika sätt, majoriteten av lärarna låter eleverna fritt gå omkring och 

söka svar på uppgifter lärarna tidigare gett ut. Exkursion A, B och D använder ett integrerat perspektiv 

samtidigt som C och E har uppgifter kopplade till naturgeografidelen av ämnet. Samtidigt som 

exkursion A och B använder integrerat perspektiv är den större delen av uppgifterna naturgeografisk 

kopplade.  

 

Vid en överblick på figur 11, där alla lärares uppgifter är klassificerade tillsammans, syns en 

överensstämmelse över vikten av att eleverna ska förstå begreppskunskap med hjälp av exkursioner. 

Alla respondenter hade minst två uppgifter med inriktning på elevers förståelse av begrepp, andra 

likheter är saknaden av metakognitiv kunskap och de mer komplexa kognitiva processerna.  

 

De flesta uppgifter rör sig från att minnas till förstå under den kognitiva delen och från faktakunskap 

till procedurkunskap inom kunskapsdimensionen. Exkursion D är den exkursion som försöker 

utveckla metakognitiv kunskap, de kommer även in på elevers egna skapande likt exkursion B men de 

når hela spektret av de kognitiva processerna inom begreppskunskapen. Det går att tyda att ingen av 

exkursionerna har i huvudavsikt att beröra de kognitiva processerna analysera samt värdera utan dit 

kan eleven ifråga komma på egen hand.  
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Figur 11. Figuren visar hur uppgifterna, grundtanken och syftet med de fem exkursionerna placerats in i 

den reviderade taxonomin (Pedagogdirekt, 2015-11-30). 

Enkätsvar 

En sammanfattning av enkätsvaren respondenterna gett 

Respondenterna är ense om att närområdet, vilket respondenterna fick tolka fritt, är en bra plats för 

exkursion då alla lärare som svarat på enkäten anordnar exkursioner där. Fyra av åtta lärare anordnar, 

förutom i närområdet, även dagsturer eller längre resor där Utö och Gotland nämns som alternativ på 

grund av möjligheten till studerande av naturgeografi. De geografiska perspektiven som exkursioner 

inriktar sig på varierar från fall till fall. Lärarna fick pricka in sina exkursioner som naturgeografiska, 

kulturgeografiska eller med ett integrerat perspektiv och slutresultatet förkunnade att sex av 16 

exkursioner var med integrerat perspektiv. Av resterande tio exkursioner var fem naturgeografiska och 

fem kulturgeografiskt inriktade. En lärare svarade att natur och kulturgeografi blir mer intressanta ihop 

än var och en för sig samtidigt som en annan avsåg undersöka något specifikt då den läraren ansåg det 

integrerade som något svårare att få till då de är låsta till vad som finns i närheten av skolan. 

 

Av de åtta lärarna som svarat på enkäter arbetar tre med att eleverna själva söker svar under 

exkursionen, tre arbetar på ett sätt där läraren står i fokus och håller i vad som liknar föreläsningar och 

begränsar vad eleven ska uppleva medan två lärare försöker ha båda delarna under deras exkursioner. 

En av de som arbetar med läraren i fokus medger att hen borde ge eleverna ett större ansvar men att 

hen får en ansvarskänsla att hinna med allting de ska göra under exkursionen. Att eleverna lär sig bäst 

av och att inlärningen blir djupare om eleverna själva söker svar är ett återkommande svar hos lärarna 

för de elevcentrerade exkursionerna. Trots det medger lärarna att de ibland måste handleda eleverna 

för att visa vad man ska göra. 
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Vad lärarna vill att eleverna ska få ut av exkursioner varierar. Två av lärarna vill att eleverna med 

hjälp av exkursioner ska få en djupare förståelse för de begrepp och fenomen de jobbat med under 

lektionerna genom att de får se hur det fungerar i verkligheten. En anser att kombinationen av teori 

och praktik ökar förståelsen för komplexa samband. Men det är inte bara teoretiska kunskaper som 

lärarna vill åt under exkursioner utan samarbete elever emellan är eftersträvat av fyra utav lärarna. De 

anser även att de tror att eleverna tycker fältverksamhet är roligt och givande vilket ökar motivationen 

samt att de lär sig intervju och observationsteknik genom övningarna under exkursionerna.  
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Diskussion 

Denna studie syftar till att ta reda på hur exkursioner används i Stockholms län samt vilka kunskaper 

och kognitiva processer elever har möjlighet att erhålla under de undersökta exkursionerna. 

Hur exkursioner kan gå till i Stockholms län 

Likt Wilhelmssons (2012) studie går det att konstatera att exkursioner kan användas på flera olika sätt 

och av fler anledningar än en, då lärarna i denna studie har olika inriktningar på sina exkursioner. Två 

använder exkursionerna för att lära eleverna att navigera sig i omgivningen med GPS eller karta. En 

lärare vill att eleverna ska skapa en egen karta och därmed skapa en förståelse för hur en karta blir 

gjord samtidigt som de visar en GIS kunskap. Samtidigt som detta sker skapar eleverna en kontakt 

med naturen och på det sättet kan förädla den kunskapen de teoretiska lektionerna gett genom de 

praktiska exemplar som finns framför dem. Att använda en teoretisk kunskap och omvandla den till 

praktisk kunskap stämmer överens med Trygg, Köhler (2015) och Johnstons (2015) idé om att 

geografi är ett verklighetsbaserat ämne och att det ska studeras i verkliga miljöer. Genom min tolkning 

av exkursionsguiderna får jag uppfattningen att det endast är den ämnesteoretiska kunskapen lärare 

ämnar att eleverna ska få under exkursionerna. Däremot ger enkäterna Geographical Association Sixth 

Form (1984) rätt i att det finns olika anledningar till exkursion. Att fyra lärare eftersträvar samarbete 

mellan eleverna stämmer överens med den elevspecifika anledningen, vilken utvecklar eleverna socialt 

med hjälp av samarbete i situationer som inte behöver inträffa i vanlig klassrumsundervisning. 

Samarbete är troligtvis inte det första någon tänker på när den hör geografiämnet men då samarbete, 

enligt Pihlgren (2013, s. 52), kan möjliggöra en ökad nivå av tänkande kan det leda till en djupare 

inlärning under exkursionen. I enkäten skriver två lärare att exkursionen ska ge eleverna kunskap i 

observation- och intervjuteknik, detta visar att lärarna använder exkursioner för att nå mål inom 

läroplanen där observationsteknik är något eleverna ska få kunskaper i (Skolverket, 2011, s.11). Även 

om det förekommer ett flertal anledningar till exkursioner är den ämnesteoretiska mest väsentlig i 

denna studie. Det är som McPartland och Harvey (1987) utrycker sig, undervisning sker i alla 

kategorier men den ämnesteoretiska är viktigast för lärarna i deras respektive ämnen. Att kombinera 

teori och praktik anser en lärare ökar förståelsen för komplexa samband, men komplext tänkande är 

inte något som är efterfrågat bland exkursionsguiderna då endast två av dem når den mest komplexa 

kategorin skapa.  

 

Av enkätsvaren att döma är det helt jämnt i antal mellan lärarledda exkursioner och de där elever 

själva söker svar. Detta skiljer sig ifrån de exkursioner där exkursionsguider används då det där är 3 

helt elevledda, en där eleverna åker buss med guide men ansvarar för informationstagandet själv samt 

en helt lärarledd exkursion. Jag tolkar detta som att skapandet av en exkursionsguide visar en grund 

till en välplanerad fältverksamhet. En sådan fältverksamhet som eleverna, enligt Rickinson et al (2004) 

och Godwin och Mogk (2012), är beroende av vid förvärvande av kunskap. Även om de lärare som 

tillverkat en exkursionsguide tolkas ha välplanerade exkursioner finns möjligheten att de 

exkursionerna utan exkursionsguide är välplanerade. En exkursionsguide kan dock ge eleven 

möjlighet att, under exkursionens gång, uppdatera sig med fakta kring området och därmed vara aktiv 

i inlärningsprocessen vilket Trygg och Köhlers (2015) anser är positivt. 
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De som svarade på enkäten var överens om att närområdet är en exkursionsplats vilken kan utnyttjas. 

Min uppfattning är att lärarna har lättare att komma iväg till närområdet då det inte kräver lika stor 

arbetsplanering som bokning av längre resor. Tendenser kring detta finns då fyra av de åtta lärare som 

svarat på enkäten använder långväga exkursioner i sin undervisning jämfört med att alla utövar 

exkursioner i närområdet. Det tankesättet stämmer överens med Schmidinger och Brandt (2015) 

uppgifter att närområdesexkursioner ger läraren möjligheter att anordna fler exkursionstillfällen. Att 

närområdet är en viktig exkursionsplats kan i det långa loppet skapa problem för geografiämnet. När 

inga förhållningsregler finns kring exkursioner lämnas läraren att fritt bestämma vilken kunskap 

eleven ska få ut av exkursionen och hur den ska bedrivas. Geografiämnet i dagens undervisning ska 

enligt Fridfeldt och Molin (2010) är tydligare sammanvävt som en geografisk helhet och detta anser 

jag även borde innefatta exkursioner. En närhet till naturgeografiska fenomen kan då bidra till att 

endast naturgeografi studeras under exkursionen vilket kan få eleverna att uppleva att ämnet är tudelat 

eller att naturgeografi är den viktigaste delen då det är den enda de upplevt i verkligheten.   

 

Vid en närmare titt i exkursionsguiderna visas en tendens att Molin (2006) hade rätt med tanken att det 

oftast är naturgeografiska exkursioner som lärs ut i skolan. Dock stämmer det inte överens med 

enkätundersökningen som visar att det sker lika många exkursioner med naturgeografiskt perspektiv 

som med kulturgeografiskt perspektiv. Även om jag kan se tendenser över hur exkursioner används i 

Stockholms län och vilka geografiska perspektiv som använts är mitt material för tunt för att dra 

generaliseringar över resterande delen av skolorna vilka inte gav ut exkursionsguider eller svarade på 

enkäterna. 

 

Kunskaper och kognitiva processer elever har 

möjlighet att erhålla under de undersökta 

exkursionerna   

Något som tidigare nämnts är två lärares sätt att använda exkursioner för att applicera ämnesspecifika 

färdigheter genom att hantera kartor eller använda GPS. Enligt Zohar och Barzilai (2015) samt 

Lemmons och Lemons (2013) är det den första kognitiva process vilken räknas in under ett högre 

tänkande. Även exkursionerna B och D finns med i den högre nivån av tänkande då de båda har en 

uppgift som klassificeras in i den komplexaste kategorin av Blooms reviderade taxonomi. Detta 

betyder att alla fyra exkursioner med exkursionsguider vilka haft en elevcentrerad undervisning, där 

eleverna tar ansvar för sitt lärande, kommer upp i en högre nivå av tänkande. Här finns dock en 

skillnad i tänkande mellan Zohar och Barzilai (2015) och Anderson och Krahtwohl (2001) då den 

senare anser att det finns en hierarkisk uppbyggnad av den reviderade taxonomin där skapa anses vara 

den högsta nivån av tänkande. Zohar och Barzilai (2015) anser att från den kognitiva processen 

tillämpa är samtliga processer en del av ett högre tänkande och inget är mer komplext än det andra. 

Samtidigt som en aktiv elev ger ett högre tänkande går det att se en tendens att observerande 

exkursioner, likt exkursion A, ger få tillfällen för eleverna att använda sig av en högre nivå av 

tänkande (Dolan & Collins, 2015; Lemons & Lemons, 2013). Under exkursion A fokuseras det på att 

eleverna ges möjligheter att minnas och förstå de begrepp och faktakunskaper de tidigare jobbat med 

under lektioner. Vilket stämmer överens med den ytliga inlärningen som, enligt Oost, De Vries & Van 

der Schee (2011), sker när eleven är passiv. De andra lärarna har även de använt uppgifter till de 
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mindre abstrakta och komplexa delarna av taxonomin men har samtidigt inte begränsat elevernas 

tänkande genom att endast lägga uppgifter där. Även fast Godwin och Mogk (2012) skriver att hela 

spektret i Blooms reviderade taxonomi går att studera under fältverksamhet, verkar respondenterna 

inte tagit det tillfället i akt utan det är endast exkursion B som använder hela spektret av den kognitiva 

dimensionen. Denna studie visar en tendens att elever som aktivt söker efter svar har möjlighet att 

uppnå den högre nivån av tänkande. Detta kan medföra att elever medverkande på elevaktiva 

exkursioner får en ökad kunskap om problemlösning och kritiskt tänkande som de kan applicera i 

övriga skolämnen och därmed få en fördel sätt till andra elever. När en lärare anordnar en exkursion i 

en främmande miljö kan det vara smart att tänka på vilken nivå av tänkande eleverna använder under 

lektionerna i skolan. En användning av exkursioner där eleverna själva söker svar och därmed kan 

komma upp i en högre nivå av tänkande kan leda till frustrerade elever om de inte är vana med det 

tänkandet vilket Dolan och Collins (2015) tar upp i sin studie. Detta kan leda till problem för läraren 

då eleverna bör klara sig själva och kan vara utspridda på en stor yta. Är eleverna i grupper och bra på 

olika saker kan de dock hjälpa varandra och i ett samspel utöka sin kunskap likt Vygotskijs tänk om 

den proximala utvecklingszonen.  

 

I resultatet efter att sammanställt alla exkursionsguider syns det att lärarna försöker lära ut 

begreppskunskap och procedurkunskap under exkursioner då den kunskapen har klart övertag i 

uppgiftsantal jämfört med faktakunskap och metakognitiv kunskap (se figur 11). Den övervägande 

delen av uppgifterna eleverna fick svara på under exkursionerna var inriktade mot att eleverna skulle 

förstå begreppskunskap. Det stämmer även överens med tidigare forskning då begreppskunskap var 

den vanligaste kunskapen eleverna fick ta del av under fältverksamheten (Geographical Association 

Sixth Form–University Working Group, 1984; Rickinson et al., 2004). I denna studie har lärarna 

liknande lärandemål som de i Wilhelmssons (2012) studie vilket stärker bevisningen för att 

exkursioner bidrar till en ökning av elevers begreppskunskap och procedurkunskap. Även de kognitiva 

processerna liknar varandra då eleverna i båda studierna tränar på att förstå och tillämpa kunskaper. 

Det som saknas i min studie men förekommer i Wilhelmssons är den metakognitiva kunskapen. Den 

kunskapen tolkar jag att läraren prioriterat bort då endast syftet i exkursion D hamnar där, dock 

upplever jag att det är en kunskap som eleverna kan nå själva. Tänker eleven på sin egen förmåga och 

går till det exkursionsuppgiftsstopp den inte är bekväm med först, kan eleven lägga mer tid på den 

platsen än de stopp eleven redan har kunskap om. Är eleverna i grupp kan de samarbeta och eleverna 

kan ta mer plats på de exkursionsplatser de är bekväma och har kunskap. Detta gör att eleven lär sig 

mer om sin egen förmåga och tränar upp den metakognitiva kunskapen även ifall läraren inte har satt 

den kunskapen i fokus.  

 

Men är klassificeringen in i Blooms reviderade taxonomi det enda eleverna kan lära sig under 

lektionerna? Nej, eleverna kan ta till sig någonting mer. Att eleverna lär sig att förstå olika kunskaper 

behöver inte betyda att den eleven aldrig kommer ha möjlighet att tänka kritiskt eller att nå en högre 

nivå av tänkande. För att en elev ska analysera och värdera geografisk information kan det vara bra för 

eleven att från början ha en kunskapsbank inom ämnet och det kan skapas när eleven förstår och minns 

olika begrepp eller fakta. Ifall läraren vet vilken kunskap eleverna innehar innan exkursionen kan 

uppgifterna eleverna ska bearbeta läggas på nivån strax över deras kunskap för att underlätta elevernas 

lärande och öka den kognitiva kompetensen. Detta stämmer även överens med skolans läroplan och 

det sociokulturella perspektivet vilket passar bra ihop med exkursioner där elever aktivt söker efter 

svar. Det är svårt för mig att se om uppgifterna är av den nivån att de lockar fram ett kritiskt tänkande 
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och vad Pihlgren (2013, s. 40-55) kallar konflikter och obalans. Här finns även en gränsdragning kring 

hur svåra frågorna ska vara för att eleven inte ska tappa motivationen till uppgiften (Kent, Gilbertson 

& Hunt, 1997). Hur eleven påverkas av sina känslor är inget exkursionsguiderna tar upp, utan i dessa 

tas enbart fakta om platsen och elevens uppgifter upp. Detta gör att kombinationen mellan den 

affektiva och kognitiva inlärningen endast finns med kort i denna studie. Den kombinationen som, 

enligt Rickinson et al. (2004), är effektiv för att nå en djupare förståelse av geografiska begrepp. Det 

är dock viktigt att lärare är medvetna att en sådan kombination ökar chansen för eleverna att skapa sig 

en förståelse då lärarna kan skapa undervisningssituationer som stimulerar både den affektiva och den 

kognitiva inlärningen.  

Slutsats 

I de undersökta skolorna i Stockholms län sker både en elevcentrerad undervisning, där eleven själv 

eller i grupp får söka svar, och en lärarledd undervisning i föreläsningsformat. Av de lärare som gjort 

exkursionsguider framträder den elevcentrerade undervisningen som starkast då fyra av fem lärare ger 

eleverna uppgifter som de själva söker svar på under exkursionen. Av denna studie visades att en 

elevcentrerad undervisning ger eleverna möjligheter till en högre nivå av tänkande då alla exkursioner 

med den inriktningen hade några frågor inom de mer komplexa kategorierna i Blooms reviderade 

taxonomi. Där skiljdes den elevcentrerade undervisningen från den lärarledda då dennes frågor 

placerades inom kategorierna för ett lågt tänkande.  

 

Denna studie visar att eleverna främst får möjlighet till utveckling av sin begreppskunskap och 

procedurkunskap under exkursionerna och att en stor andel uppgifter vill att eleverna ska förstå 

begreppskunskapen. 

Vidare forskning 

En fråga som kommit till mig efter denna studie rör de geografiska perspektiven och deras relation till 

fältarbeten i skolan. Forskning visar att kontakten med naturen ger elever en djupare förståelse för 

geografiämnets begrepp samtidigt som de upplever vad geografiämnet praktiskt är. Den frågan som 

kommer till mig blir då om uppfattningen om och kunskapen inom geografiämnet skiljer sig för de 

elever som har naturgeografiska exkursioner från de som har kulturgeografiska? Detta kan bidra till en 

snedfördelning i hur geografiämnet lärs ut i skolan då närområdet kan påverka vad som ska 

undersökas under exkursionerna.   
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