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Abstrakt 

I Skolverkets läroplan (2011) för ämnet geografi nämns det att fältstudier och 

exkursioner ska integreras i geografiundervisning på gymnasiet och i grundskolans 

senare år årskurs 7-9. Geografi är ett skolämne som är relativt nytt i sin nuvarande form 

och har under en period varit uppdelad inom naturkunskaps- och 

samhällskunskapsämnena i skolan. Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt 

fältstudier och exkursioner används inom geografiämnet av lärare i gymnasiet och i 

årskurs 7-9 i grundskolan i Kalmar kommun. Studien är kvalitiativ där semistruktuerade 

intervjuer av geografilärare och litteraturstudier har varit till hjälp för att svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Egenkonstruerade fallstudier användes för att ge en 

fördjupning till studien, där torg och järnvägsstationen i Kalmar valdes ut, för att 

undersöka om det är platser i närområdet som lärare eventuellt kan använda i sin 

geografiundervisning med fokus på fältstudier och exkursioner. I studiens resultat 

framkommer det att alla lärare i undersökningen är positiva till att använda sig av 

fältstudier i deras undervisning, men att det krävs planering i god tid, samt att man för 

en god dialog med kollegor för att kunna vara flexibel i om det finns ett behov av att 

flytta lektioner. De uppger alla en positiv bild av närområdet i Kalmar som plats för 

utförande av fältstudier och exkursioner, och fältstudier är något de använder sig av i 

olika utsträckning inom sin geografiundervisning. Två lärare nämner att de låter 

eleverna studera bostadsområden i närområdet och hur Kalmars framtida 

stadsutveckling planeras. En lärare nämner närheten till kusten där eleverna får studera 

erosion och vittringsfenomen. Alla talar positivt om närheten till Öland och att det är en 

bra plats för fältstudier och exkursioner. 

 

Nyckelord 

Geografi, utomhuspedagogik, undervisning, fältstudier, närområde, torg, järnväg, 

Kalmar 

  



  
 

ii 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till de geografilärare som ställde upp i min undersökning 

under hösten 2016. Tid är alltid en bristvara men ni ville ändå gärna medverka vilket har 

varit otroligt betydelsefullt för denna studie. Jag vill också rikta ett tack till min 

handledare Bosse Hansson som stöttat och kommit med goda förslag och idéer under 

arbetets gång. 

 

Ett stort tack! 
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1 INLEDNING 

Studien fokuserar på att undersöka hur pedagoger inom geografiämnet använder sig av 

exkursioner och fältstudier i sin undervisning. I Lgy11 nämns det att fältstudier och 

exkursioner ska integreras i undervisningen och i Lgr11 för årskurs 7-9 ska det ingå 

fältstudier i både natur- och kulturlandskapet exempelvis i närområdet. 

Avgränsningsområdet är Kalmar kommun för att få en inblick i hur fältstudier används i 

området. Genom egna erfarenheter under min egna skoltid samt under min utbildning 

till gymnasielärare har det varit vid ytterst få tillfällen som utomhuspedagogik och 

fältstudier har nyttjats. Fältstudier kan upplevas som tidskrävande och det krävs en god 

planering för att dessa ska kunna genomföras. Men genom att låta teori och praktik 

smälta samman skulle det kunna ge eleverna ett större mervärde av den tradionella 

undervisningen.  Däremot finns det olika inlärningsstilar och elever tar till sig kunskap 

bäst genom olika former av undervisning. Fältstudier kan passa en del elever väldigt bra 

men för andra kan andra undervisningsformer fungera bättre. Studien består av en 

kvalitativ undersökning där semistruktuterade intervjuer används för att få en 

uppfattning av hur lärare i geografiämnet använder sig av fältstudier i sin undervisning. 

För att få en rättvis uppfattning om fältstudier som undervisningsmetod studeras även 

relevant litteratur inom ämnet. Även egna fallstudier av valda platser i Kalmar 

genomförs för att studera hur Kalmars närområde kan användas och implementeras i 

fältstudier inom geografiämnet.  

 

1.1 Problemformulering 

Geografi är ett ämne som berör flera ämnesområden så som naturvetenskap, 

samhällskunskap och humaniora. Geografi kan beskrivas som ett ämne som människor 

upplever varje dag i sin vardag. De upplever vädret, förflyttar sig inom det geografiska 

rummet, de konsumerar olika resursuer, påverkar miljön eller möter olika kulturer både 

i verkligheten och genom media (Möller 2003). Geografiämnet innehåller två 

inriktningar, naturgeografi där jordytans utformning studeras och kulturgeografi där 

man studerar hur människan omformat och utnyttjat jorden. Dessa två inriktningar 

samspelar med varandra, alltså genom interaktionen mellan natur och människa 

(Wennberg1990 s.18).  
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I läroplanen för geografi på gymnasiet (Lgy11) går det att läsa 

 

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

identifiera, kategorisera och analysera händelser och förändringar i omvärlden.” 

(Skolverket 2011a s.1)  

 

Enligt Lgy11 (Skolverket 2011a s.1) ska det också ingå ”fältstudier av natur- och 

kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället”. Men vilka 

förutsättningar har dagens pedagoger för att arbeta med fältstudier och exkursioner i 

undervisningen? Ämnet kan med fördel ämnesintegreras, men många lärare i geografi i 

grundskolan är obehöriga, och arbetar endast med de förutsättningar och erfarenheter de 

har erhållit från sin egen skolgång (Moller 2003 s.23). Geografi handlar om den fysiska 

verkligheten och det är när eleverna får tillfälle att studera verkligheten av 

läroböckernas teorier som de uppnår en bestående kunskap (Perhans 1996 s.5). 

Fältstudier har en central roll för lärandet men det finns också frågor rörande om alla 

elever verkligen drar lika stora fördelar av undervisningsformen. Dunphy och Spellman 

(2009) talar om olika inlärningsstilar och om det har en påverkan på fältstudiernas värde 

och nytta inom geografiämnet. En inlärningsstil innebär en individs ideala sätt att lära 

och ta till sig ny kunskap. Kanske går det anpassa fältstudiernas karaktär så att dessa 

kan passa fler inlärningsstilar och därav kan fler elever ta till sig undervisningsmetoden? 

En förespråkare inom pragmatismen och som lyfte fram vikten av att omvandla teori till 

praktik för ett fördjupat lärande, är filosofen John Dewey med sitt kända begrepp 

”learning by doing” (Blom Mondlane & Jansund 2003 s.59). Där får fler inlärningsstilar 

möjligheten att stimuleras när undervisningen varieras. En fråga som dyker upp är om 

det finns tillräckligt med tid och resurser för att integrera fältstudier i 

geografiundervisningenÄr det en prioriteringsfråga från lärarens sida eller är det 

besittningen av tillräckligt med kunskap inom ämnet som blir en avgörande faktor till 

hur undervisningen anpassas? Det kan finnas många bidragande orsaker till varför en 

pedagog föredrar en undervisningsmetod framför en annan, men också om skolan 

erbjuder någon fortbildning inom geografiämnet. Bladh (2014) talar om att många lärare  

i grundsskolans senare år saknar behörighet i geografi och många lärare snarare ser sig 

som lärare i geografi, än som geografilärare. I och med den nya läroplanen från år 2011 

har det blivit ett ökat fokus på geografiämnets ansvar att behandla frågor gällande miljö 

och rättvisa, samt att koppla detta till hållbar utveckling (Bladh 2014 s.166). Det är 
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alltså av stor vikt att eleverna ska kunna dra egna slutsatser och göra kopplingar mellan 

geografiämnets olika delar.  

 

Avgränsning för studien är Kalmar kommun och detta för att få en överblick över ett 

geografiskt område. Vilka förutsättningar finns det i Kalmar kommun när det kommer 

till att genomföra fältstudier i ämnet geografi? I en egen fallstudie undersöks torg, 

järnvägsstationen i Kalmar ur ett kulturgeografiskt perspektiv. Detta är platser där 

fältstudier skulle kunna genomföras i geografiämnet med koppling till gällande läroplan 

och kursplan. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i geografiämnet använder sig utav 

fältstudier i sin undervisning. Fokus för studien är ämnet geografi på gymnasienivå samt 

grundskolans senare år och avgränsning är Kalmar kommun. Följande frågeställningar 

ska bidra till att försöka svara på studiens syfte. 

 

Frågeställningar 

 

På vilka sätt integreras fältstudier i geografiämnet på gymnasienivå och i grundskolans 

senare år? 

 

Vilka möjligheter och hinder finns med användningen av fältstudier i undervisningen 

och vad kan fältstudier bidra med? 

 

På vilka sätt går det att använda sig av Kalmars närområde i genomförandet av 

fältstudier och exkursioner? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel två diskuteras vald metod för studien, hur insamling av material har gått till 

samt vilka urval som gjorts. Här diskuteras också överväganden. Vidare följs uppsatsen 

av kapitel tre som innehåller tidigare forskning och teorier som är relevanta för studien. 

I kapitel fyra presenteras egna fallstudier där fokus ligger på att studera torg och 

järnvägsstationen i Kalmar. Kapitel fem tar upp resultatet av genomförda 

undersökningar. I kapitel sex analyseras resultaten med utgångspunkt i tidigare 
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forskning för att försöka besvara studiens frågeställningar. Uppsatsen avrundas med en 

slutdiskussion av resultat och analys i kapitel sju och följs av en sammanfattning i 

kapitel åtta. 
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2 METOD 

Nedan följer en översikt av vald metod för studien. Det insamlade materialet består 

främst av relevant litteratur för att söka svar på ämnets syfte och frågeställningar samt 

en kvalitativ undersökning som består av semistruktuerade intervjuer. Vald metod ska 

vara till hjälp för att söka svar på studiens syfte och frågeställningar och ge en bild av 

hur pedagoger använder sig av fältstudier i sin geografiundervisning. 

 

2.1 Vilket typ av studie? 

Denna studie bygger till stor del på olika former av litteratur gällande fältstudier i 

geografiundervisningen i grundskolans senare år och på gymnasiet. Litteraturen består 

av både tryckta och elektroniska källor som är relevanta inom ämnet. Ord och 

formuleringar som ”Fältstudier i geografi”, ”Fältstudier i undervisningen” och 

”Fieldwork in geography education” har varit relevanta i olika artikelsökningssystem. 

För att stärka studien är en kvalititativ undersökning vald som metod, där 

semistrukturerade intervjuer med lärare ska bidra med bredd och kunskap inom ämnet. 

 

2.2 Insamling av material 

Insamling av relevant material har skett genom att söka tryckt och elektronisk litteratur 

som behandlar fältstudier och exkursioner i geografiundervisningen. Både svenska och 

engelska artiklar och tidsskrifter har använts för inhämtning av material. De 

semistruktuerade intervjuerna med lärare har varit till hjälp för att söka svar på studiens 

syfte och frågeställningar. Egenproducerat material rörande fältstudier i Kalmar 

kommun har skett genom relevant litteratur, och genom besök på de aktuella platserna 

för studien. 

 

2.3 Urval 

Principen för urval är att det går att producera rimligt trovärdiga resultat utan att behöva 

samla in information från alla i undersökningspopulationen (Denscombe 2016 s.63). För 

denna studie är explorativa urval det som används då det passar bra för småskalig 

forskning och när kvalitativa data ska samlas in. Syftet med användningen av 

explorativa urval är att få med värdefulla eller utstickande exempel som hjälper att 

belysa det som är relevant för studien (Denscombe 2016 s.64). En fördel med att göra 

urval är att det sparar tid och pengar jämfört med om alla individer i 
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undersökningspopulationen ska inkluderas. Detta behöver dock inte medföra någon 

särskild betydande förlust av resultatets precision (Denscombe 2016 s.89). Däremot 

finns det alltid en risk för urvalsfel som ska finnas med i beräkningen. Denna studie 

bygger på icke sannolikhetsurval som tillvägagångssätt vilket fungerar bra med ett 

explorativt urval. Då väljer forskaren att påverka urvalet av människor till 

undersökningen utifrån deras bidragande expertis och erfarenhet eller att de är 

avvikande från normen (Denscombe 2016 s.65). 

 

Urvalet för studien är också tryckta och elektroniska källor av relevant litteratur inom 

ämnet. Nyare publicerat material har prioriterats men även äldre publicerat material har 

tagits i beaktning för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Ett urval av aktuellt 

område för undersökningen har gjorts och området är avgränsat till Kalmar kommun. 

De semistrukturerade intervjuerna riktar sig till lärare och elever i grundskolans senare 

år och till gymnasieskolor i Kalmar kommun. Förfrågningar om att ställa upp på en 

semistruktuerad intervju för att delta i en undersökning om hur fältstudier används i 

geografiämnet har skickats ut till tre gymnasieskolor och sex grundskolor i Kalmar 

kommun. Fyra skolor svarade och var positiva till att vara med i undersökningen, en 

skola ville inte ställa upp och resterande svarade inte på förfrågan. Av dessa fyra skolor 

arbetar samma lärare på två av dessa då geografiämnet är så pass litet. En lärare valde 

att hoppa av på grund av sjukdom och med kort varsel kontaktes ännu en skola där 

deras geografilärare kunde medverka i undersökningen. På grund av kort varsel blev 

därför intervjusvaren från Lärare C något mer kortfattade än de andra två lärarna (se 

bilaga D). 

 

Därav är det tre lärare i geografi i grundskolans senare år och på gymnasiet som delat i 

undersökningen. Dessa tre lärares elever har fått förfrågningar om att delta i 

undersökningen för att få elevers uppfattning om fältstudier i geografiämnet. Även 

dessa intervjuer är baserade på semistrukturerade intervjufrågor. De egenproducerade 

undersökningarna, fallstudierna, som behandlar platser för fältstudier är avgränsade till 

torg och järnvägsstationen i Kalmar stad. 

 

2.4 Semistrukturerad intervju 

Användandet av intervjuer är en datainsamlingsmetod där utvalda personer besvarar 

forskarens frågor. Intervjuerna ska resultera i material som ska användas i ett 
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forskningssyfte, och intervjupersonernas ord dokumenteras. Vald intervjumetod för 

denna studie är semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att färdiga intervjufrågor 

och ämnen finns nedskrivet i en lista. Den som intervjuar är dock flexibel i 

ordningsföljd av dessa och i att låta intervjupersonen få utveckla sina tankar och idéer 

fritt (Denscombe 2016 s.266). Semistruktuerade intervjuer passar bra vid kvalitativa 

undersökningar och passar in i att försöka svara på denna studiens syfte och 

frågeställningar. Det finns även en möjlighet för den som intervjuar att ändra på 

frågorna under en semistruktuerad intervju, beroende på hur intervjupersonernas svar 

utvecklar sig. (Denscombe 2016 s.267). Det är viktigt att vara medveten om att 

människor har olika inställning till den som ställer frågorna beroende på vilket kön, 

ålder eller etnicitet denne har. Det kan spela in hur mycket information som 

intervjupersonerna är villiga att dela med sig, särskilt när det gäller känsliga ämnen eller 

personliga frågor. Det finns en risk att den som intervjuas ger svar som denne tror är rätt 

svar eller vad den som ställer frågorna vill höra. För att den som ska intervjuas ska 

känna trygghet och tillit är det viktigt att den som ställer frågor är lyhörd, artig och 

neutral (Descombe 2016 s.271). 

 

Fördelar med intervjuer som utförs ansikte mot ansikte 

Vid intervjuer som utförs ansikte mot ansikte är det viktigt att forskaren är uppmärksam 

och att samtalet håller sig till undersökningens syfte och ämne. Det är av vikt att känna 

in respondentens sinnesstämning under intervjun och att ge denne god tid till att svara 

på frågorna. En god forskare är lyhörd och kan följa upp en sak djupare utan att det ska 

kännas påtvingat. Det kan vara om respondenten för en diskussion som forskaren tycker 

är värdefull att utveckla vidare. Det är grundläggande vid en intervju att forskaren inte 

delger sina egna åsikter eller värderingar utan försöker vara neutral i sitt agerande 

utifrån respondenternas svar (Denscombe 2016 s.274-275). Intervjun som skedde med 

lärare A genomfördes ansikte mot ansikte. 

 

Internetbaserade intervjuer – vilka för- och nackdelar finns? 

Fördelen med internetbaserade intervjuer är att den insamlade datan redan finns i ett 

skriftligt och digitalt format och inte behöver transkriberas. Men den visuella kontakten 

uteblir och det finns inte samma möjlighet för forskaren att bekräfta den information 

som delges (Denscombe 2016 s.283). Avsaknaden vid den personliga kontakten som 

sker vid en intervju ansikte mot ansikte kan ge olika konsekvenser i respondentens svar 



  
 

8 

på frågorna. Avsaknad av personlig kontakt kan ge utrymmet att respondenten inte 

känner någon press gentemot den som intervjuar och vågar svara ärligt och öppet. Den 

får också längre tid på sig att tänka igenom frågorna och kan utveckla svaren. 

Denscombe talar däremot om att den personliga kontakten vid en intervju ansikte mot 

ansikte kan skapa en uppmuntran som gör att respondenten vågar svara mer ärligt 

(Denscombe 2016 s.284). Intervjuerna som skedde med lärare B och C genomfördes 

genom mejlkontakt då de inte hade tiden att intervjuas ansikte mot ansikte. Det blev 

istället en internetbaserad intervju där frågorna skickades och en dialog fördes.  

 

Studiens semistrukturerade intervju är uppbyggd av åtta frågor. En kvalitativ 

intervjumetod valdes med syftet att respondenterna i undersökningen skulle ha en 

möjlighet att kunna utveckla sina svar. Tanken var att detta skulle ge ett djup åt frågorna 

och en möjlighet för respondenterna att fylla i med sin kunskap inom ämnet. 

Anledningen till att en del av intervjuerna skedde elektroniskt genom mejlkontakt var 

att det föredrogs av respondenterna på grund av tidsbrist att ses ansikte mot ansikte. 

 

2.5 Val av intervjupersoner 

Intervjufrågorna riktar sig till lärare i geografi som arbetar i grundskolans senare år och 

på gymnasiet i Kalmar kommun. Respondenter till undersökningen begränsades till tre 

lärare. Intervjupersonerna kontaktades via mejl där de blev informerade om studiens 

syfte och om de kunde tänka sig att ställa upp i undersökningen. Då flera uttryckte att de 

gärna ställde upp i mån av tid fick de alternativet att kunna svara på intervjufrågorna via 

mejl. 

 

2.6 Fördjupade fallstudier 

Fallstudier är inte slumpsmässigt utvalda, utan de väljs med utgångspunkt i kända 

attribut (Denscombe 2016 s.96). Fallstudier ger möjligheten att studera en plats eller 

situation på djupet och att kunna beskriva saker i detalj. Men även för att sammanväga 

alternativ och utforska olika aspekter. Fallstudier kan hjälpa till att bringa förståelse för 

de underliggande orsakerna som finns inom fallstudiens inramning (Denscome 2016 

s.94-95). Platserna i fallstudierna är något som förekommer i en naturlig miljö och som 

existerar redan innan undersökningen tar plats, men fortsätter också att existera efter att 

undersökningen är avslutad (Denscombe 2016 s.95). Fördelar med fallstudier är att det 

lämpar sig bra för småskalig forskning och att det ger ett holistiskt perspektiv och går in 
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på djupet i detaljer (Denscombe 2016 s.103). Det är däremot viktigt att poängtera att 

fallstudierna används för att utveckla en teori, och att det inte går att generalisera 

slutsatserna från få fall. Fallstudier ska analysera vald situation och går inte att betrakta 

som slutgiltiga, utan måste stärkas genom tidigare forskning för att bevisa dess validitet 

(Denscombe 2016.101). Det är alltså fokus på processen snarare än på mätbara 

slutresultat. 

 

2.7 Val av platser för fallstudier 

För att söka svar på studiens tredje frågeställning ”På vilka sätt går det att använda sig 

av Kalmars närområde i genomförandet av fältstudier och exkursioner?” valdes egna 

fördjupade fallstudier. Två kulturhistoriskt betydelsefulla platser i en stad är dess torg 

och järnvägsstation. De är lättillgängliga för lärare och elever att besöka för utförandet 

av fältstudier, och de ger en inblick i Kalmars stadsutveckling. Genom att använda 

fallstudier i en studie, tillåts användningen av flera olika typer av data eller 

forskningsmetoder, vilket ger forskaren en helhetssyn (Denscombe 2016 s.93). Enligt 

Denscombe (2016) är det viktigt att visa hur fallstudierna passar in i den bredare bilden. 

Detta visas i studien genom att koppla samman de egna fallstudierna med studiens 

tredje frågeställning. 

 

2.8 Etiska överväganden 

Forskningsetik handlar om att skydda deltagarna i forskningsundersökningar och se till 

att de inte orsakas någon skada. Det finns fyra grundläggande principer gällande etiska 

förhållningssätt i samhällsvetenskapligforskning (Bryman 2011 s.131). Vetenskapsrådet 

(2002) har tagit fram dessa fyra principer som nedan presenteras mer ingående. 

 

Informationskravet 

Forskaren ska ge deltagarna fullständig information om undersökningens syfte och dess 

upplägg. De har rätt att när som helst dra tillbaka sitt deltagande och att vara med i 

undersökningen är frivilligt (Bryman 2011 s.131). 

 

När respondenterna kontaktades om att ställa upp i studiens undersökning, informerades 

dessa om studiens syfte. De informerades om att det var frivilligt att ställa upp i 

undersökningen och att intervjun kunde anpassas efter deras behov då flera 

respondenter hade lite tid. 
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Samtyckeskravet 

Deltagarna ska godkänna sin medverkan i studien. När som helst under undersökningen 

får deltagaren välja att avstå att svara på frågor eller avbryta intervjun, utan att behöva 

ange ett skäl till detta. Deltagarna får även dra tillbacka sitt deltagande efter att en 

undersökning är genomförd (Bryman 2011 s.137). Ett sätt att bekräfta detta är att 

använda ett samtyckesformlär där deltagaren går med på att denne har fått fullständig 

information. Ett samtyckesformlär förbinder däremot inte deltagaren att vara med i 

undersökningen och detta ska framgå tydligt i formuläret (Denscombe 2016 s.437). 

 

Efter att respondenterna godkänt sin medverkan delgavs de information om att det var 

frivilligt att svara på alla intervjufrågor eller ej. Respondenten som skulle intervjuas 

ansikte mot ansikte fick även en förfrågan innan intervjun om denne godkände att 

intervjun spelades in, med syftet att underlätta efterarbetet av undersökningens resultat 

och analys. Detta godkändes av respondenten. 

 

Konfidentialitetskravet 

Deltagarnas identitet och personuppgifter ska behandlas med största möjliga 

konfidentialitet. Dessa uppgifter ska förvaras på ett ansvarfullt sätt och obehöriga ska 

inte kunna komma åt informationen (Bryman 2011 s.132). Forskaren ska även kunna 

garantera att deltagarna får vara anonyma i publicerade dokument om inte deltagarna 

själva har gett sitt medgivande att deras namn får publiceras (Denscombe 2016 s.430). 

 

Respondenterna delgavs information om att de är anonyma i undersökningen och att 

endast deras yrkestitel som lärare kommer att nämnas, samt att de arbetar i Kalmar 

kommun. 

 

Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlats in i en undersökning får endast användas i detta 

forskningsändamål (Bryman 2011 s.132). 

 

Nyttjandekravet hanterades genom att respondenterna blev informerade om att resultatet 

från undersökningen endast kommer att användas i denna studiens syfte och av mig. 
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2.9 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Validitet och tillförlitlighet (reliabilitet) är termer som ofta används inom kvantitativ 

forskning. I kvalitativ forskning är det däremot svårt att bedöma validitet (trovärdighet) 

och tillförlitlighet enligt samma kriterier (Denscombe 2016 s.409). Därför har det tagits 

fram alternativa kriterier som ska lämpa sig bättre för kvalitativa undersökningar. Vid 

kvantitativ forskning förutsätts det att det endast finns en enda absolut beskrivning av 

den sociala verkligheten. Enligt Bryman (2011) kan det istället finnas en eller flera 

skildringar av den sociala verkligheten. Tillförlitligheten delas upp i fyra kriterier 

bestående av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjliheten att styrka och 

konfirmera. Dessa har alla en motsvarighet inom den kvantitativa forskningen (Bryman 

2011 s.354). 

 

2.9.1 Trovärdighet 

Trovärdighet handlar om att kvalitatativa forskare ska kunna visa att deras resultat är 

exakta och tillförlitliga. Forskarna ska ha arbetat utifrån de regler som finns och de ska 

kunna återvända till respondenterna för att kontrollera reslutaten. Det kallas för 

respondentvalidering och innebär att resultatens träffsäkerhet kontrolleras av 

respondenter för att stärka eller se om forskarna har fått rätt uppfattning av datan 

(Denscombe 2016 s.411). Ett annat sätt att stärka trovärdigheten och att öka läsarnas 

tillit är att använda sig av triangulering. Triangulering innebär att forskaren kan 

kombinera olika metoder och informationskällor för att få olika perspektiv av det som 

undersöks. Begreppet har sitt ursprung inom trigometrin men har utvecklats och 

anpassats av samhällsforskare för att användas i inom samhällsvetenskapen. Denscombe 

(2016) talar om olika sätt som triangulering kan användas inom detta forskningsområde. 

Ett sätt är metodologisk triangulering (mellan metoder) där olika metodkombinationer 

används och viktigast är att ta med så olika tillvägagångssätt som möjligt. Detta för att 

se resultaten ur så olika perspektiv som möjligt (Denscombe 2016 s.222). Ett annat sätt 

är metodologisk triangulering (inom metoder) där det snarare viktigast att använda 

liknande metoder för att få fram liknanade resultat, vilket ska ge följden att resultat är 

tillförlitliga. Vid datatriangulering används olika informationskällor genom att jämföra 

data som exempelvis samlats in vid olika tidpunkter eller olika platser. Forskare kan 

också påverka varandra och för att det inte ska ge någon inverkan på resultatet kan 

trovärdigheten kontrolleras genom forskartriangulering. Olika forskare får då jämföra 

resultaten för att se om dessa tolkas på samma sätt. Flera teoriperspektiv i förhållande 
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till de resultatet som producerats kan jämföras, då detta kan påverka hur resultatet 

samlas in och tolkas. Det kallas för teoritriangulering (Denscombe 2016 s.223). 

Däremot är det av vikt att poängtera att triangulering inte ger en exakt sanning utan det 

används för att bekräfta och ge mer tillit till resultaten (Denscombe 2016 s.226). 

 

Överväganden: Trovärdigheten ökar då det är tre lärare som intervjuats och ställt upp i 

undersökningen. Två av dessa är gymnasielärare och en arbetar i grundskolan i årskurs 

7-9 och alla har många års erfarenhet av yrket. Genom att det är fler lärare än en som 

intervjuats går det också att jämföra och eventuellt kan svaren komplettera varandra. 

 

2.9.2 Överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning eftersträvas oftast djup och inte bredd, och det är vanligt att 

studera en litet antal fall, eller en liten grupp individer. Detta skapar frågor om hur stor 

sannolikhet det är att samma resultat skulle uppnås vid studier av andra liknanade fall 

(Bryman 2011 s.355). Frågor gällande generaliserbarheten ifrågasätts då ett så litet antal 

fall studeras. I kvalitativa undersökningar fokuseras det ofta på vilket djup och hur 

utförliga beskrivningar de kan ge. Läsaren bedömmer sedan om det studerade fallet kan 

överföras på jämförbara fall (Denscombe 2016 s.413). 

 

Överväganden: Målet med studien är att undersöka hur användningen av fältstudier ser 

ut bland geografilärare i Kalmar kommun. För att kunna dra generella slutsatser behöver 

det genomföras en mer omfattande studie. 

 

2.9.3 Pålitlighet 

Vid forskning finns det alltid en risk att forskaren själv påverkar forskningsresultatet då 

denne ofta är den som intervjuar eller observerar händelser. Frågan som ställs är ifall 

resultat och slutsatser skulle se annorlunda ut om någon annan utförde undersökningen. 

För att pålitligheten eller tillförlitligheten ska bli så trovärdig som möjligt gäller det att 

tydligt återspegla hur forskaren har gått tillväga i sitt arbete. Genom att tydligt redogöra 

för vilka metoder som använts men också varför, och vilka beslut som tagits under 

forskningsprocessen, kan läsaren förstå varför forskaren dragit vissa slutsatser. Detta 

blir av vikt för andra forskare som då kan jämföra om de skulle ha kommit fram till 

samma resultat om de lett forskningsprocessen (Denscombe 2016 s.413). 
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Överväganden: Vid intervjuerna som genomfördes försöktes en neutral ton till ämnet att 

hållas, och respondenterna fick själva föra samtalet och egna resonemang. Då två 

intervjuer var internetbaserade och genomfördes via mejlkontakt, skickades frågorna i 

ett separat dokument där de fick svara självständigt. Där kunde endast påverkan ske 

genom hur frågorna var uppbyggda och hur de var ställda, där målet var att dessa skulle 

te sig neutrala och öppna. 

 

2.9.4 Möjlighet att styrka och konfirmera (objektivitet) 

Kvalitativa undersökningar och dess resultat är en tolkningsprodukt som är gjord av 

forskaren. Det finns därför alltid en risk att forskarjaget, alltså forskarens identitet, 

värderingar och övertygelser är inblandade i tolkandet av resultaten (Denscombe 2016 

s.414). Det är därför viktigt att forskare i kvalitativa undersökningar är medvetna om 

detta och har ett öppet sinne när de studerar den insamlade datan. 

 

Överväganden: Studien har skrivits med ett objektivit och neutralt synsätt och fokus har 

legat på att inga egna åsikter ska lysa igenom i undersökningarna eller den insamlade 

datan. 

 

2.10 Metodkritik 

Valet att ge respondenterna alternativet till att utföra internetbaserade intervjuer kan 

givetvis kritieras. Men då respondenterna gärna ville ställa upp men hade svårt att finna 

tid för en fysisk träff, gavs de alternativet att genomföra intervjun via mejl. Tidsbrist att 

träffas fysiskt behöver inte hindra respondenten från att vara med i undersökningen. I 

kapitel 2.4 Semistrukturerade intervjuer diskuteras för- och nackdelar med olika former 

av utförandet av intervjuer i kvalitativa undersökningar. 

 

Intervjupersonerna för undersökningen avgränsades till tre geografilärare i grundskolans 

senare år och i gymnasiet. Valet av att använda en kvalitativ metod istället för en 

kvantitativ metod kan kritiseras. För att söka svar på studiens syfte och frågeställningar 

föredrogs en kvalitativ intervjumetod då detta gav respondenter möjligheten att utveckla 

sina svar, och fylla i med sina egna kunskaper. 

 

Valet av platser för fallstudierna kan också kritiseras då det finns fler platser som också 

är lämpliga för den här studien. Ett beslut togs att avgränsa platserna till torg och 
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järnvägsstation då det är platser av kulturhistoriskt värde och lättillgängliga för lärare 

och elever vid utförandet av fältstudier. 

 

För att ge studien än större trovärdighet kunde ett alternativ varit att även undersöka 

elevernas tankar och uppfattningar om fältstudier i geografiämnet. Studien skulle även 

kunna fördjupas genom att observera när aktiva fältstudier utförs av lärare och elever. 

Då tiden var en begränsning togs beslutet att inte studera elevernas perspektiv.  
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3 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

Nedan följer tidigare forskning och teori som fungerar som grund till studiens 

frågeställningar och syften. Geografi som skolämne har genomgått stora förändringar 

sedan 1950-talet vilket kan haft en påverkan på geografilärarers kunskaper och 

förutsättningar inom ämnet. Fältstudier finns med som krav i Lgy11 och Lgr11 och 

nedan följer relevant forskning i utomhuspedagogik och fältstudier i geografiämnet. 

 

3.1 Geografiämnets utveckling i skolan 

Geografiämnets position i skolan har ändrats fram och tillbaka genom åren. Från början 

var geografi ett basämne medan det idag inte får lika stor plats i undervisningen. Under 

1900-talets första hälft var det fokus på samspelet mellan natur- och kulturgeografi. 

Under 1950-talet blev det vanligare att forskare inom geografiämnet ville specialisera 

sig i naturgeografi eller kulturgeografi, och ämnet delades vid Sveriges universitet. År 

1964 togs även geografi som enskilt ämne bort i gymnasieskolan (Blom Mondlane & 

Jansund 2003 s.64). Istället integrerades naturgeografin i naturkunskapsämnet och 

kulturgeografin i samhällskunskapsämnet (Blom Mondlane & Jansund 2003 s.64). Vid 

samma tidpunkt skedde även stora förändringar i skolans utformning, och folkskolan 

och realskolan ersattes av en nioårig skola som skulle vara obligatorisk för alla. Det 

fanns även en ambition att göra gymnasieskolan mer enhetlig och en utredning 

startades. Däremot var Sveriges geografer inte nöjda med att geografiämnet inte fick 

den plats den förtjänade både i grundskolan och på gymnasiet. Fram till 1950-talet var 

det stort fokus på regionalgeografi med ett naturdeterministiskt synsätt (Blom Mondlane 

& Jansund 2003 s.65). Vid den tiden hade världen hunnit utkämpa två världskrig, och 

förståelsen av omvärldens geografiska förhållanden var viktig för att kunna förstå 

Sveriges utveckling. Samhället som utgångspunkt för studier fick ett större fokus istället 

för att saker skulle ses ur ett naturgeografiskt perspektiv. Kulturgeografin ansågs viktig 

för elevernas kunskap om Sveriges utveckling (Blom Mondlane & Jansund 2003 s.68) 

Under 1970-talet utökades kunskaperna om u-länder och social och ekonomisk 

utveckling runt om i världen. Detta innebär att det efterfrågades ett internationellt 

perspektiv i samhällsdebatten som även avspeglades i skolundervisningen. Skolämnet 

geografi fortsatte att inneha en svag position under 1970-talet och skolämnet och 

lärarutbildningen utvecklades utifrån skolreformens krav (Blom Mondlane & Jansund 

2003 s.71). Geografiämnet på universitet utvecklades i en egen riktning och 
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ämneskunskaperna i ämnet på lärarutbildning ifrågasattes. Geograferna vid 

universiteten blev specialiserade inom respektive gren medan lärarna i skolan och vid 

lärarutbildningen halkade efter rent kunskapsmässigt. I samband med att en ny kursplan 

i samhällskunskap kom ut 1986, uppmärksamdes återigen debatten om hur viktigt det är 

att förstå att naturgeografin och kulturgeografin hör samman för att uppnå ett 

helthetsperspektiv inom ämnet och om människans påverkan på naturen. År 1991 

återinfördes geografi som ett enskilt ämne i gymnasieskolan (Blom Mondlane & 

Jansund 2003 s.74). I grundskolan har geografiämnet fungerat som en del av SO-

blocket. 

 

Geografiämnet som skolämne och universitetesämne har under 1900-talets senare del 

utvecklats i olika riktningar vilket resulterade i en kunskapsklyfta hos lärare i ämnet. Då 

ämnets splittrades och delades upp inom naturkunskap- och samhällskunskapsämnet 

saknar många lärare kunskapen i det enhetliga geografiämnet. De är istället 

specialiserade i antingen natur- eller kulturgeografi. Blom Mondlane & Jansund (2003) 

talar om att många skolor försökt lösa problemet genom fortbildning i geografi, eller att 

flera lärare får dela på geografiundervisningen. Geografiämnets tidigare svaga position 

både inom skola och som vetenskap, avspeglar sig även idag då ämnet fortfarande har 

en svag position på gymnasiet (Bladh 2014). 

 

3.2 Learning by doing 

John Dewey (1859-1952) var en stark förespråkare inom pragmatismen och hans synsätt 

har påverkat didaktiken i den svenska skolan. Hans teori grundar sig på den didaktiska 

frågan ”hur” någonting händer och som lyfts fram genom utförandet av en aktiv 

undervisning (Blom Mondlane & Jansund 2003 s.59). Dewey var forskare och 

samhällsdebattör men också filosof och kom att påverka den svenska skolreformen 

under 1900-talets mitt (Säljö 2012 s.176). Dewey är känd för begreppet ”learning by 

doing” som innebär att lärande och kunskap förverkligas genom aktiv handling och 

praktiska inslag (Blom Mondlane & Jansund 2003 s.59). Undervisningen skulle göras 

elevcentrerad och den skulle anpassas efter elevernas olika förutsättningar (Säljö 2012 

s.176). Enligt pragmatismen handlar människor genom en integration av teori och 

praktik. Dessa är sammanvävda och praktiska handlingar behöver teorin för att skapa 

reflektion och eftertanke (Säljö 2012 s.177). Dewey förespråkade att undervisningen 

hängde ihop med vad eleverna upplever och lär sig i sin vardag. Alltså om eleverna 
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skiljer på skola och vardagsliv som två separata ting eller om dessa två integreras med 

varandra och skapar en fördjupad förståelse. Denna separation av skola och vardag är 

vad som kan ske vid traditionell undervisning, där eleverna inte kopplar samman de 

erfarenheter som ges i skolan till vad de upplever i samhället och vardagslivet (Säljö 

2012 s.179). Pedagogerns främsta uppgift är att använda undervisningen till att ge en 

grund som eleverna sedan kan bygga vidare på med sina erfarenheter  (Säljö 2012 

s.181). 

 

3.3 Läroplan i ämnet geografi 

I Skolverkets läroplan från 2011 för ämnet geografi benämns det att fältstudier ska 

integreras i geografiundervisningen. Det gäller både kursplanen för grundskolan och 

ämnesplanen för gymnasieskolans, där Lgr11 är mer grundläggande i innehållet och 

Lgy11 utvecklar de grundläggande kunskaperna som redan finns. 

 

I läroplanen i geografi för gymnasiet (Lgy11) går det att läsa i det centrala innehållet 

vad som ska ingå i undervisningen. Nedan följer ett citat:  

 

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

att observera, identifiera, kategorisera och analysera händelser och förändringar i 

omvärlden.” 

(Skolverket 2011a s.1) 

 

Vidare benämns följande i kursplanen för geografi i grundskolan årskurs 7-9 (Lgr11): 

 

”Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i 

närsamhället.” 

(Skolverket 2011b s.6) 

 

Vidare betonas att sambandet mellan människa, samhället och miljön ska analyseras 

inom geografiämnet, men även elevernas kunskaper av att förflytta sig mellan det lokala 

och globala och att kunna se ett samband i utvecklingen som skett över tid (Skolverket 

2011c). Fältstudier och exkursioner har fått ta större plats vid en jämförelse mellan 

Lgy2000 och Lgy11. I läroplanen från år 2000 ligger fokus på att utveckla sin 

kunskaper genom erfarenhet. Det skulle ske genom undersökningar, att utforska och få 

pröva på, både i klassrummets miljö men också genom studier i fält (Skolverket 2000). I 
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den gällande läroplanen för geografi på gymnasiet är det mer fokus på ett vetenskapligt 

arbetssätt där fältstudier, exkursioner och laborationer tillsammans med GIS 

(geografiska informationssystem) kan användas för att analysera omvärlden (Skolverket 

2011c). 

 

3.4 Landskapet som lärmiljö 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt arbetssätt som praktiseras och förläggs i 

landskapet. Det behöver inte vara naturlandskapet utan kan lika gärna vara 

kulturlandskapet i t ex den egna staden. Den är erfarenhetsbaserad och ger möjligheten 

att ta till sig och utveckla kunskap i olika miljöer (Halin 2002 s.101). Dahlgren & 

Szcepanski (2012 s.9) talar om vikten av att lära sig saker i olika sammanhang och 

miljöer. Vidare beskrivs ungdomars lärandemiljö som en triangel bestående av deras 

hem, skolan och köpcentrum, och att skolan ska bidra till att bryta denna triangel och 

skapa andra situationer och platser för lärande. Utomhospedagogik är inte bundet till ett 

särskilt ämne och dess viktigaste uppgift är att finna miljöer som kan bidra till lärande. 

Miljön utomhus kan understödja sinnliga upplevelser som former i landskapet eller 

dofter som inte upplevs genom text och bild i en lärobok. Där vävs de teoretiska 

kunskaper samman med praktiska erfarenheter och skapar tillsammans en helhetssyn i 

ämnet. Läroplanens intentioner blir mer levande och utomhusmiljön blir ett viktigt 

redskap för detta (Dahlgren & Szcepanski  2012 s.12). Människan har  utvecklats och 

lärt sig saker genom praktisk användning genom vår historia. Teknikens utveckling har 

gått framåt och vi lever idag i en allt mer digitaliserad värld, vilket kan skapa ett behov 

av att hitta tillbaka till våra rötter (Dahlgren & Szcepanski 2012 s.11). Urbaniseringen 

har också haft en inverkan och dagens människor har inte samma kontakt med 

naturmiljön på samma sätt som förr.  

 

År 1900 skrev Ellen Key boken ”Barnets århundrade”  där hon beskrev andra miljöer än 

klassrummet där lärande sker. Hon kritiserade även skolan som en plats där 

undervisningen är ensidig och endast en version av verkligheten studeras (Dahlgren & 

Szcepanski 2012 s.16). Enligt Dahlgren & Szcepanski (2012) går detta att koppla 

samman med dagens skola och undervisning, och vilken effekt det får på dagens elever 

när mindre tid läggs på att använda landskapet som lärandemiljö. En viktig del i att 

använda utomhusmiljön som en plats för lärande är att kroppens olika sinnen stimuleras. 

När kroppen rör på sig ökar koncentrationsnivån och för att lärande ska ske behöver 
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eleven vara mottaglig för information ( Dahlgren & Szcepanski 2012 s.17). 

Utomhuspedagogik bidrar till ett varierat lärande som möjliggör att elever med olika 

inlärningsstilar kan få stimulerande undervisning (Dahlgren & Szcepanski 2012 s.14). 

När eleven använder landskapet som lärandemiljö är det inte bara kroppen och sinnet 

som stimuleras, de blir även emotionellt engagerade, vilket kan vara en bidragande 

orsak till elevens egen utveckling (Harlin 2002 s.98). I lärandet utomhus stöter eleverna 

på verkliga situationer som ger uppkomst till frågor men även skapar en plats för 

problemlösning. Eleverna får en fråga eller skapar egna frågor som ska undersökas och 

som leder till upptäckt och att dra egna slutsatser. Den tidigare kunskapen ifrågasätts 

och leder till att nya frågor uppkommer och är en naturlig del i lärandet (Harlin 2002 

s.98). Utomhuspedagogiska studier bidrar till att få en helhetsbild av ett ämne och 

elever får göra sig bekanta med saker och situationer i verkligheten och i sitt rätta 

sammanhäng (Halin 2002 s.103). Det som kan skilja sig mellan tradionell 

klassrumsundervisning och undervisning utomhus är att eleverna ställer egna frågor 

istället för att läraren ställer frågor som denne redan kan svaren på. Det ger eleverna 

inspiration till att själva söka efter svaren när de stött på en problemformulering i 

lärandeprocessen som är belagd utomhus. Syfte och mål med undervisningen måste 

vara väl förankrade i kursplanen och förarbetet för fältstudier och exkursioner är viktigt 

för ett kreativt lärande (Halin 2002). 

 

3.5 Fältstudier i geografiämnet 

En traditionell form av fältstudier är användningen av exkursioner i geografiämnet. 

Under exkursioner är det en expert i ämnet (i skolans fall är det läraren) som är i fokus 

och som ska delge kunskap och förståelse till en grupp. Exkursioner fungerar som 

”observerande fältstudier” där läraren föreläser och eleverna får ta anteckningar och 

ställa frågor. En stor del av exkursionsundervisningen byggs på att göra elever 

medvetna om förekomster av fenomen som de annars kunde ha missat (Kinder 2013 

s.183). Björklund (1993) talar om att de viktigaste redskapen i geografiundervisningen 

är ”kartan, bilden och verkligheten” (Björklund 1993 s.4). Genom att använda 

exkursioner i undervisningen kan praktiska övningar utomhus göra teorin från 

läroböckerna tydligare för eleverna (Björklund 1993 s.11). Fältstudier i geografi har 

ändrats sedan 1950-talet och under geografiämnets revolution under 1960-talet. Blom 

Mondlane & Jansund (2003 s.78) talar om att fältstudier är ett pedagogiskt hjälpmedel i 

geografiundervisningen. Korta besök i närområdet är givande om det är direkt kopplade 
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till teorin som studerats i klassrummet och i läroböcker. Björklund (1993) beskriver ett 

exempel på hur lärare kan bygga upp en välförberedd exkursion i tre steg. Under 

lektionerna innan exkursionen är det viktigt med god förberedelse av ämnetområdet 

som ska studeras vid exkursionen. Som ett andra steg ska eleverna få förberedda frågor 

som ska besvaras eller förbereda egna frågor för att vara aktiva under exkursionen. 

Elever som är aktiva under en exkursion kommer lättare ihåg det som behandlades 

(Björklund 1993 s.11). Slutligen ska eleverna redovisa sina frågor och berätta vad de 

kommit fram till. Fältstudier är en västenlig del av geografiundervisningen och ska 

fungera som en uppfriskande omväxling från förutsägbara rutiner i skolan och en 

simulerad verklighet som beskrivs i böcker eller filmklipp (Carpenter & Langrish 2000 

s.201).  

 

3.6 Riskfaktorer 

Bakom fältstudier och exkursioner ligger mycket planering, inte bara av innehållet i 

lektionen, utan även inför en eventuell resa. Beroende på om fältstudierna ska utföras i 

närområdet eller på en plats på längre avstånd behöver transportkostnader, logi och mat 

budgeteras. Även guider behöver bokas i förväg eller om det behöver sökas tillstånd 

eller liknande. Det är även en säkerhetsfråga att resa iväg med elever där läraren har ett 

ansvarar för deras säkerhet. I grundskolan och i gymnasiet när eleverna är under 18 år, 

behöver målsman skriva på ett intyg innan en fältstudieresa kan utföras. Det behöver 

planeras säkerhetsåtgärder ifall något oförutsett skulle inträffa, tillgång till förstahjälpen 

kit och kontaktuppgifter bör finnas till alla elever. Det krävs också planering 

tillsammans med lärare i andra ämnen då eleverna kommer att missa deras lektioner. 

Tid är ett återkommande problem för lärare när det gäller att utföra fältstudier, då 

geografilektionernas längd är tidsbegränsade i olika block. Även om eleverna ska utföra 

fältstudier i skolans närområde genom att samla in data eller studera olika naturfenomen 

kan en lektion vara för kort tidsmässigt för att lektionen ska uppnå sitt syfte. Ifall en 

lärare upplever att eleverna inte uppför sig under lektioner eller har svårigheter att hålla 

elevernas intresse uppe, kan även det vara en orsak till varför lärare väljer att inte utföra 

fältstudier och utomhuspedagogik (Lidstone 2000 s.138). En huvudorsak till varför 

lärare inte använder sig av fältstudier eller undervisning utomhus är bristen på tid. Det 

tar mycket tid att planera fältstudier och många lärare anser att den tiden för 

förberedelser istället kan användas till annat (Lidstone 2000 s.138). 
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En negativ effekt av fältstudier i geografiämnet kan vara omställningen för elever att gå 

från den traditionella klassrumsundervisningen, till att själva vara i fokus för sitt eget 

lärande. Ett annat problem är att fältstudier utförs i för stora grupper vilket påverkar 

upplevelsen både för eleverna och läraren. Mindre grupper ger en mer intim upplevelse 

medan större grupper med gör att det är svårare för läraren att hålla elevernas 

uppmärksamhet och koncentration uppe (Kent, Gilbertson & Hunt 1997 s.326). Ett 

hinder till varför lärare inte använder fältstudier och exkursioner i sin undervisning, kan 

vara bristen på tillgång av resurser och ekonomiskt stöd från skolan. Det finns också en 

rädsla hos lärare att deras kunskap inte räcker till och att oväntade situationer kan uppstå 

när man byter ut det tradionella lärande rummet mot utomhusmiljö (Dahlgren & 

Szcepanski 2012 s.17). 

 

En annan anledning som gör att lärare inte använder exkursioner i sin undervisning är 

ovana. Exempel som tas upp i läroböcker ser inte alltid ut exakt så i verkligenheten 

vilket skapar en rädsla och osäkerhet. Elever vill ha lärare som är säkra på sitt ämne 

(Björklund 1993). En annan nackdel med exkursioner är att hur entusisastisk eller 

engagerad läraren än är så sätter det eleverna i en passiv roll som lyssnare eller 

åskådare. Eleverna kan alltså vara delaktiga i lektionen men det är osäkert om eleverna 

lyssnar är fokuserade på innehållet som läraren förmedlar (Kinder 2013 s.184). 

 

3.7 Bemötande av svårigheter 

Ett alternativ till att eleverna missar lektioner i andra ämnen om längre fältstudier ska 

genomföras, är istället att integrera flera ämnen i fältstudierna. Genom att slå ihop ett 

eller flera ämnen så behöver inte lärare eller elever känna att de missar viktig 

lektionstid. Fältstudier kan utföras i olika former men de har alla gemensamt att det 

underliggande utbildningssyftet har mycket gemensamt (Lidstone 2000 s.135). Det 

finns även en dold agenda med vilka syften som finns bakom användningen av 

fältstudier i undervisningen. Eleverna får under fältstudier öva på att arbeta i grupp, öva 

på ledarskap, kommunikation och i att presentera resultat (Lidstone 2000 s.137). 

Eleverna kan även få en mer entusiastisk inställning till att studera och utveckla respekt 

för miljön och landskapet. Abstrakta koncept blir levande under konkreta upplevelser 

och personliga uppfattningar ökar medvetandet och fördjupar förståelsen för platser och 

olika koncept (Lidstone 2000 s.135). Eftersom fältstudier och exkursioner är 

tidsbegränsade behöver innehållet vara välplanerat och strukturerat för att maximera 
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dess pedagogiska och ämnesmässiga relevans och syfte (Carpenter & Langrish 2000 

s.205). Vidare tar Carpenter & Langrish (2000) upp tre huvudfrågor som lärare behöver 

ställa sig när de planerar fältstudier. Först och främst gäller det att vara tydlig med 

fältstudiens syfte och vad tanken är att eleverna ska lära sig genom detta. Vidare handlar 

det även om hur detta bäst uppnås med hänsyn till området och miljöns förutsättningar, 

samt hur fältstudierna kan motiveras i kursplanen och i framtida examinationer. 
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4 PLATSER FÖR FÄLTSTUDIER I KALMAR 

Kapitlet baseras av en egen fallstudie i hur valda platser (se fig. 1) i Kalmars kan 

fungera i geografiundervisning och i användningen av fältstudier. Dessa valda platser 

studeras främst ur ett kulturgeografiskt perspektiv, och uppfyller läroplanernas (Lgy11 

och Lgr11) formulerade krav på att fältstudier och exkursioner ska användas i 

undervisningen i ämnet geografi. Först följer en kort bakgrund av Sveriges 

planhistoriska utveckling med fokus på Kalmar. Detta för att skapa en förförståelse för 

de egenproducerade fallstudierna och för att skapa en överblick av hur Kalmars 

utveckling har sett ut. Vidare beskrivs mer ingående egenvalda platser i Kalmars 

närområde, som är betydelsefulla för stadens kulturhistoria och fram för allt, som kan 

fungera som plats för utförande av fältstudier och exkursioner i geografiundervisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Den medeltida staden 

Det medeltida Kalmar låg tidigare belägen invid Kalmar Slott där du idag finner södra 

kyrkogården, stadsparken och ”Gamla staden”. Den medeltida staden låg strategiskt 

belägen vid Kalmarsund med bra hamnmöjligheter och handel och sjöfart kom att bli 

betydelsefullt för stadens utveckling (Eriksson 1976 s.13). Kalmar var en av få 

medeltida städer i Sverige som omgavs av en ringmur av sten omgiven av en vallgrav 

Figur 1. Karta över centrala Kalmar 
1. Gamla staden 

2. Stortorget 

3. Larmtorget 

4. Lilla torget 

5. Kalmar C 

6. Kalmar Västra 
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(Eriksson 1976 s.19). Allt eftersom krigsvapen som innefattade eld kom att utvecklas, 

blev befästningen runt Kalmar stad snart omodern. Under 1500-talet utökades 

ringmuren med ännu ett befästningssystem utanför muren. Den innehåll flera bastioner 

som var utskjutande partier som hjälp för att lättare försvara staden. Under Kalmarkriget 

mellan år 1611-1613 förstördes stora delar av Kalmar och dess befästningssystem. 

Kalmar stad låg som nämnt, tidigare belägen invid Kalmar Slott och var år 1613 den 

enda svenska staden med en radialplansmönstrad stadsplan (Ahlberg 1998 s.30). 

Radialplanen har rötter i Antiken och italienska renässanens teorier om den ideala 

staden, där gatorna strålar ut från torget som är stadens centrum. Tvärgatorna bildade 

koncentriska ringar som bidrog till det speciella mönstret (Ahlberg 1998 s.31). Teorin 

om varför radialplanen var idealet, var både att den var symmetrisk men också säker då 

staden skyddades av en omringande befästning. Typiska drag från medeltida städer i 

Sverige var krokiga och smala gator, något som återfinns i ”Gamla staden” där Kalmar 

stad tidigare var belägen. Eriksson (1976 s.25) talar om att det finns teorier om att 

dagens gatunät har sitt ursprung i stadsplanen från det medeltida Kalmar, men påpekar 

att det är osäkert om så är fallet. År 1636 beslutades det att Kalmars stad skulle flyttas 

till Kvarnholmen (se fig. 2) och senare kom den gamla staden vid slottet att rivas. 

Kvarnholmen består till stora delar av utfyllnadsmaterial och mellan åren 1641-1647 

förberedes marken på ön inför att det slutgiltiga beslutet för stadens förflyttning gavs 

1647 (Eriksson 1976 s.21). Runt Kvarnholmen upprättades en fortfikation bestående av 

nio spetsiga bastioner förbundna med vallar av stenmurar. 

 

 

 
Figur 2. Kvarnholmen till vänster på kartan. Till höger finns en streckad ritning 

över var det medeltida Kalmar låg. Årtal okänt. © Lantmäteriet, Wiblingen atlas. 
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4.2 Kalmars planhistoriska utveckling 

Kalmars stadskärna har genomgått ständiga förändringar som har påverkat både dess 

byggnader och omgivande miljö. Detta har gett upphov till dagens stadsbild som 

fortsätter att utvecklas men efter tydliga riktlinjer och regler för att inte dess karaktär 

ska försvinna (Eriksson 1976 s.5). Under den förindustriella eran blev det rätvinkliga 

rutnätsmönster som städerna skulle planeras efter (Ahlberg 1998 s.11). Vid den senare 

delen av 1800-talets stadsplan var det populärt att fortsätta på rutnätsmönstret, men det 

införs breda, trädplanterade huvudgator som går att finna vid Esplanaden i Kalmar. 

Esplanaderna runt om i Sverige hade som främsta syfte att förhindra spridningen av 

bränder, men också till att försköna staden och att förbätttra framkomligheten (Ahlberg 

1998 s.36). År 1874 uppmanas Sveriges städer att upprätta stadsplaner utifrån 

dåvarande byggnadsstadgan och C.H Öhnell utarbetade en stadsplan för Kalmar år 1876 

(Collmo, Arne & Hammarström 1984 s.277). I stadsplanen skulle det tas fram en karta 

över staden och det skulle finnas beskrivet hur gator, torg och platser skulle ordnas 

(Ahlberg 1998 s.36). Industralialismens utveckling tog fart och i början av 1900-talet 

togs det större hänsyn till trafiken, och hur vägarna skulle dras. Industrins utveckling 

bidrog också till att staden blev större vilket tas upp senare i kapitel 4.3. 

 

4.3 Torg 

I Kalmar finns det tre torg som utgörs av Stortorget, Larmtorget och Lilla torget. 

Kalmars gatunät är typiskt enligt Stormaktstidens renässansplanering, där gatorna är 

raka och går parallellt, kvarteren är rektangulera och stadens torg är centralt placerade 

och har en form av kvadrater (Eriksson 1976 s.27). Det nämndes tidigare och kallas för 

en rätvinklig rutnätsplan. Torgen fungerade som mötesplatser där stadens befolkning 

kunde samlas i stadens kärna. Linde (1989) förklarar det som en naturlig plats att samlas 

på då det vid betydelsefulla torg fanns brunnar där närliggande kvarterens människor 

hämtat sitt vatten, men också en plats för skvaller där befolkningen kunde utbyta 

information då dagstidningar inte lästes av särskilt många.  

 

4.3.1 Stortorget 

Stortorget (fig. 3) består av ett öppet torg där dess norra sida följs av den 

barockinspirerade domkyrkan med sin mäktiga fasad. Domkyrkan fick namnet Karls 

domkyrka efter att tre konungar vid namn Karl efterföljde varandra och var delaktiga i 

uppförandet mellan 1660-1700. Vid torgets södra sida finns Rådhuset som byggdes i 
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slutet av 1600-talet och vars arkitektur är inspirerad av holländsk stil. Vid torgets Östra 

sida finns idag Kalmars stadshus men tidigare låg där ett läroverk för pojkar. Hofrén 

(1969 s.29) talar om att kyrkan och rådhuset representerar tro och lag vilket var ett 

karaktäristiskt drag för medeltidsstaden. I anslutning till Stortorget finns Kalmar 

domkyrka som reprensenterar den andliga makten och rådhuset som representerar den 

statliga makten i staden. Mitt på torget har det även funnits en kommunal brunn där den 

närliggande befolkningen kunde hämta sitt dricksvatten (Linde 1989 s.46). 

 

 

 

 

 

4.3.2 Larmtorget 

Larmtorget (fig. 4) fungerar som en infartsväg och central plats i staden. Tidigare låg 

infarten till staden vid andra delar och namnet Larmtorget kommer från ordet ”alarm” 

(Hofrén 1969 s.35). Tidigare hette Larmgatan ”Alarmgatan” och det var platsen för 

samling om det började brinna i staden. När larmklockarna ringde grupperades 

arbetskraften på platsen för hjälpas åt att transportera vatten (Linde 1989 s.12). Under 

1800-talets senare hälft uppfördes teaterhuset och frimurarhuset som ligger vid 

Larmtorget. Mitt på torget finns ”Vasabrunnen” som uppfördes år 1926 och det går att 

urskilja några av Gustaf Vasas resor i skulpturens brunnskar (Hofrén 1969). 

Figur 3. Stortorget med parkering i förgrunden och Storkyrkan i periferin. 

(Foto: Förf. 2016) 
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4.3.3 Lilla torget 

Lilla torget (fig. 5) är beläget nära hamnen och går att finna direkt innanför stadsporten 

Kavaljeren. Lilla torget är triangulärt eller kilformigt och runt omkring finns några av 

Kalmars äldsta hus bevarade. I söder begränsas torget av fästningsvallen. Längs 

motsvarande innersida av torget går det att finna tre stora stenhus vilka är Residenset, 

det Dahmska huset och prostgården. Lilla torget blev tidigt statusbetonat och 

rikskanslern Axel Oxenstierna lät reservera en egen tomt strax innanför stadsporten. 

Flera medlemmar ur riksrådet gjorde detsamma, men det blev aldrig att de byggde något 

på tomterna. De byggnader som uppfördes och kom att omge Lilla torget gjorde att 

platsen ansågs som en utav de finare i Kalmar. Det ska även ha funnits en brunn i mitten 

av torget, likt på Stortorget. Idag består delar av Lilla torget av en parkeringsplats. Det 

finns även en staty av en sjöjungfru av Arwid Källström på platsen. 

Figur 4. Larmtorget med fontän (Foto: Förf. 2016) 



  
 

28 

 

 

 

 

4.4 Kalmar järnvägsstation 

Under 1860-talet inleddes arbetet med att riva Kvarnholmens omringande fästningar 

men även byggandet av Kalmars järnvägsstation. Rivningen av fästningsvallarna gav 

också upphov till förändringar på Kvarnholmens sydvästra del där nya bostadskvarter 

började växa fram (Eriksson 1976 s.33). Framför det nybyggda stationshuset fanns en 

stor, öppen yta som ledde resenärerna till Södra Långgatan. Där möttes de av fattighuset 

och träbyggnader som gav en mindre glamorös bild av staden. År 1897 började 

förändringen av stadsbilden då fattighuset skulle flyttas och trähusen ersattes av 

tegelhus (Linde 1989 s.50). 

 

Kalmars järnväg som numera heter Kalmar C (fig. 6) invigdes år 1874 med destination 

mot Emmaboda. Industraliseringen vid den tiden var ett faktum och efterfrågan på 

import och export ökade vilket var en anledning till att det behövdes en 

järnvägsförbindelse mellan Kalmar och andra städer. Kalmar fungerade som en 

uppsamlingsplats för produkter och tillgångar från Öland. Befolkningen ökade och 

Figur 5. Lilla torget (Foto: Förf. 2016) 
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industrin utvecklades där följden blev att det uppfördes många fabriker i staden. Detta 

gjorde att det ansågs att statens järnvägsnät behövde sträckas åt det sydöstra hållet, då 

bland annat Kalmars omsättning av varor behövde det nya transportmedlet (Ståhle 1924 

s.21). Det hade tidigare varit tal om att dra en järnvägsförbindelse från Växjö till 

Kalmar och Karlskrona, men då båda var kuststäder med betoning på sjötransport 

förespråkades det att delningspunkten skulle ligga lika långt ifrån Växjö. Det fanns en 

rädsla att om en stad skulle få en kortade färdsträcka så skulle den prioriteras framför 

den andra (Nived och Sjögren 1974 s.2). Lokaliseringen av järnvägsstationen blev på 

sydvästra Kvarnholmen då det var en naturlig plats som skulle binda samman järnvägen 

med hamnen. Flera industrier var verksamma under perioden vilka var placerade i 

hamnområdet men också västerut längs järnvägens sträckning (Jonsson, Reuterswärd & 

Nilsson 2013 s.27). Placeringen för industrier och fabriker var viktig och de skulle 

gärna ligga i anslutning till järnvägen. Ett exempel är Kalmar tändsticksfabrik och 

Kalmar verkstad AB som hade egna industrispår där linjelastning kunde ske (Lamke & 

Johannisson 2010 s.8). 

 

År 1911 tillbyggdes stationshuset med ett sammanlänkat hus med tre våningsplan. 

Framför stationshuset fanns ett smalspår och väster om järnvägen vid nuverande 

busstationen låg personbangården (Edman 2012 s.20). Smalspår är järnvägsspår med 

mindre bredd än normalspår. Dessa var vanliga i Småland vid 1900-talets första hälft 

och förekom på sträckorna Kalmar-Berga och Kalmar-Torsås. Vid godstransporter 

hände det att tåget skulle byta från en smalspårig till normalspårig järnväg, vilket 

innebar att godset fick stanna och lastas om mellan tågen. Senare fanns det också 

överingsvagnar som användes vid förflyttning av gods (Edman 2001 s.31). Kalmar 

station bytte namn under 1930-talet till Kalmar Central (Edman 2012 s.20). I samband 

med att järnvägen började förstatligas runt 1940-talet, revs många av smalspåren då SJ 

inte använde sig av dessa. Många linjer vid mindre orter las ner runt om i Sverige, och 

de privatägda järnvägarna, däribland Kalmar Järnväg AB, hade svårt att klara av 

verksamheten rent ekonomiskt. En viktig bidragande orsak var att bussar och bilar blev 

ett allt vanligare transportmedel, vilket konkurerade med tågtrafiken. Däremot var 

landsvägarna fortfarande dåligt rustade för bilar och bussar. Utvecklandet av 

infrastruktren i samband med att Kalmars expansion, gjorde att linjen mellan Kalmar – 

Kläckeberga fick dras om i förmån för riksvägen. Det är nuvarande E22:an som 

byggdes i slutet av 1960-talet (Molander 2006 s.6).  
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Vanligt för järnvägsstationer är att de fungerar som knutpunkter som sammanlänkar 

kommunikation mellan städer. Kalmar järnvägsstation är istället en säckstation vilket 

innebär att järnvägstrafiken inte fungerar för genomfart. Istället måste tågen använda 

samma infart som utfart vilket innebär ett mer omfattande växlingsarbete (NE 2016). 

Däremot har det funnits flera förgreningsspår som varit dragna till industrierna i 

hamnen. Under 1990-talet rustades Bergabanan där det tidigare funnits en  

smalspårsjärnväg mellan Kalmar-Berga. Bergabanan blev en del av Stångadalsbanan 

vilket innebar att Kalmar fick en direkt förbindelse med Linköping (Edman 2001 s.109). 

 

 

 

 

 

4.4.1 Kalmar Västra (fd järnvägsstation i Kalmar) 

År 1898 tillkom Kalmar Västra (fig. 7) som lastplats mellan Kalmar station och Berga. 

Platsen blev belägen vid området Malmen som låg väster om Kalmar järnvägsstation, 

med stor sannolikhet för att det låg i nära anslutning till Kalmar-Emmabodabanan. År 

1899 tillkom även järnvägssträckan Kalmar – Torsås som också passerade Kalmar 

Västra, som blev en fungerande förgreningsstation. Stadsdelen Malmen byggdes ut, 

vilket var ett tecken på att staden expanderade. Det fanns en efterfrågan för persontrafik 

med av- och påstigning vid Kalmar Västra vilket kom att bli aktuellt år 1910 (Molander 

2006). Enligt den rådande stadsplanen byggdes stadsdelen Malmen ut med sina 

karaktäristiska radstående hus, och vägar drogs fram till stationen. Järnvägsbolaget 

Figur 6. Framsida av Kalmar järnvägsstation (Foto: Förf. 2016) 
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disponerade stationstomten där ytorna på båda sidor om järnvägen ingick. Där ligger 

idag Lorensbergsparken med grönytor, likt när stationen var i bruk och är även idag ett 

viktigt inslag i stadsdelen. Vid stationens södra del finns även en privat stationsträdgård 

kvar även idag (Molander 2006). Kalmar Västra har förutom stationshus, parkområde 

och kiosk även haft perronger, verkstadsbyggnader och en banvaktstuga norr om 

stationen. År 1910 och 1922 byggdes stationshuset om och väntsalarna utökades vilket 

visar på att det fanns ett behov av Kalmar Västra. Därifrån kunde resenärerna 

transportera sig via linjen Kalmar-Berga, Kalmar-Torsås (som senare lades ner), men 

även resa till Kalmar C. Kalmar Västra blev en samlingsplats för stadens invånare och 

flera kiosker har funnits bredvid stationshuset genom årens gång. 

 

Kalmar Västra har ett stort kulturhistoriskt värde för Kalmar stad och även för 

stadsmiljön i stadsdelen Malmen. Idag finns stationshuset kvar på sin ursprungliga plats, 

med den privata trädgården i söder. Smalspåren revs 1969 och det finns få spår kvar 

idag. Byggnaden intill stationshuset har tidigare fungerat som bussgarage (Molander 

2006). 

 

 

  
Figur 7. Baksidan av tidigare Kalmar Västra stationshus (Foto: Förf. 2016) 
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten som framkommit av de semistruktuerade 

intervjuerna och litteraturstudier som varit till syfte att söka svar på studiens tre 

frågeställningar. I kapitel 2 presenterades vald metod, hur intervjuerna har genomförts 

samt hur urvalet har gått till. Nedan följer en kort presentation av respondenterna som 

deltog i undersökningen.  

 

• Lärare A arbetar som gymnasielärare på en gymnasieskola i Kalmar kommun. 

Respondenten undervisar i ämnena geografi och naturkunskap. Intervjun 

genomfördes ansikte mot ansikte. 

• Lärare B arbetar som gymnasielärare på en gymnasieskola i Kalmar kommun. 

Respondenten undervisar i ämnena geografi och biologi. Intervjun genomfördes 

genom internetbaserad intervju via mejlkontakt. 

• Lärare C arbetar som lärare i grundskolan årskurs 7-9 på en grundskola i Kalmar 

kommun. Respondenten undervisar i ämnet geografi. Intervjun genomfördes 

genom internetbaserad intervju via mejlkontakt. 

 

5.1 Semistruktuerade intervjuer 

För att ta reda på respondenteras inställning till att använda sig av fältstudier i sin 

undervisning användes semistruktuerade intervjufrågor. Studiens frågeställningar 

används som underrubriker för tydliggöra respondenteras svar. 

 

5.1.1 På vilka sätt integreras fältstudier i geografiämnet på gymnasienivå och i 

grundskolans senare år? 

För att få en rättvis bild av lärarnas uppfattningar om hur fältstudier integreras i 

undervisningen ställdes en fråga om de själva använder sig av detta i sin egen 

geografiundervisning. Alla lärare uppgav att det används och att det är något som tas 

upp i läroplanen för ämnet. Åsikterna om hur stor del fältstudier och exkursioner upptog 

i deras undervisning varierade mellan lärarna. Lärare B försöker använda fältstudier så 

mycket denne bara kan jämfört med Lärare A som svarar följande: 

 



  
 

33 

”Ja det gör jag, men det är mindre nu än vad det var förut. Sen har just vår skola 

det svårt om man ska ut i naturen, då blir det buss. Då blir det ett större projekt 

som tar längre än en timme.” 

(Lärare A) 

 

”Men det har stannat av. Då blir fältstudierna att man gör någonting för att 

checka av det. Det blir någon liten grej istället.” 

 (Lärare A) 

 

Användningen av fältstudier och exkursioner ser ut på olika sätt mellan lärarna. Lärare 

A anser att fältstudier ofta kan komma att användas enbart som något som checkas av 

för att ha utfört det. Lärare B ser fördelarna med fältstudierna i början av en kurs: 

 

”I geografi brukar jag alltid inleda kursen med en fältkurs. Bra på många sätt 

både för att ha gemensamma erfarenheter att använda sedan men också socialt för 

gruppen.” 

(Lärare B) 

 

Innehållet i arbetet på fältet ser olika ut men alla lärare instämmer i att de använder både 

naturgeografi och kulturgeografi i fältstudierna. En fråga handlade om vilken geografisk 

inriktning i fältstudierna som föredrogs och varför det var så. Lärare B och C svarade att 

det oftast använder en kombination av båda inriktningarna. Lärare C utvecklar: 

 

”Både och. När det gäller naturgeografi så har vi nära till vatten och då ges 

möjlighet till att dokumentera årstidernas skiftning vid strand. Begreppet klimat 

blir tydligt konkretiserat.” 

(Lärare C) 

 

Lärare A talar om att om det egna intresserat fick styra så skulle naturgeografin föredras 

framför kulturgeografin. Vad det beror på tror lärare A har att göra med att under 

dennes utbildning var förekom det mer naturgeografi än kulturgeografi, vilket baserades 

på att lärarna under utbildningen hade mer naturgeografi i sin bakgrund. 

 

”Nej det är nog mer i min utbildning så var det mer naturgeografi än 

kulturgeografi. Just baserat på att lärare hade mer naturgeografi i sin bakgrund.”  

(Lärare A) 
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Då tiden är en faktor som spelar in har valet fallit på att använda mer kulturgeografi i 

fältstudierna. Detta är något som återkommer och nedan resonerar Lärare A: 

 

”Förr var det mer naturgeografi men i och med att man tar den enkla vägen och 

tittar på staden, så är det mycket mer kulturgeografi nu än vad det var tidigare.” 

(Lärare A) 

 

”Exkursionerna handlar om t.ex. jordprofiler, jordmån och bergarter. Vi har 

också gjort en exkursion där vi har samlat snöflingor!” 

(Lärare B) 

 

Vidare diskuterades frågan huruvida de använde sig av elevinriktade fältstudier där 

eleverna ska vara aktiva under lektionen. Alla lärare kommer med flera exempel på hur 

uppgifter och lektioner kan se ut gällande fältstudier och exkursioner både i närområdet 

och längre bort. Lärare A påpekar dock vikten av syftet av att använda fältstudier och 

vad det faktiskt ger eleverna. Gemensamt för alla är att de använder uppgifter där 

eleverna får resonerna, utveckla och utarbeta egna kunskaper inom ämnet. Både lärare 

A och B använder sig av studiebesök i bostadsområden och Lärare B låter eleverna titta 

på området där eleverna själva bor: 

 

”Stadsutvecklingstänket och att de får en uppgift. Då har jag ofta haft att de får 

titta på området där de själva bor och vad de själva skulle utveckla och vad de ser 

skulle behövas. Och vad är det kommunerna har tänkt i sina framtida 

detaljplaner?” 

(Lärare A) 

 

Lärare B har en ambition att eleverna ska vara aktiva hela tiden och arbeta med material 

de själva samlat in under fältkursen. Utifrån detta har eleverna fått göra filmer utifrån 

olika frågeställningar. De har också gjort studieresor till andra länder där de gjort 

studiebesök, besökt museér samtidigt som de haft självständiga projekt att arbeta med. 

Fältstudier är något som enligt Lärare B uppskattas av eleverna: 

”Enligt utvärderingar har fältkurserna varit det moment där de har lärt sig mest 

och varit som mest engagerade/aktiva.” 
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(Lärare B) 

Lärare C talar också om deras tvärvetenskapliga arbete där geografiundervisningen och 

andra ämnen samarbetar: 

 

”Ett exempel på fältstudier är vår årliga stadsvandring. Denna är elevaktiv då det 

ingår i uppdraget att besöka 20 platser och byggnader i centrala Kalmar. Vad som 

skall avhandlas är det geografiska läget, historisk betydelse samt vid något 

tillfälle även att fotografera för att sedan arbeta med detta foto i 

bildundervisningen.” 

(Lärare C) 

Även lärare A samarbetar med lärare i andra ämnen. Exempelvis när det görs 

studiebesök skickar lärare A med uppgifter som ska lösas med inriktning på geografi: 

”…jag har skickat med dem uppgifter om vad det finns för geografiaspekter 

som det finns. De tittar oftast på fornlämningar, och sen kan jag prata om ”detta 

är ett exempel på” och det blir i efterhand om de inte själva har sett det.”  

(Lärare A) 

Samarbeten mellan lärare och skolor i Kalmar är något som förekommer en del enligt 

Lärare A, men i mindre skala. Däremot påpekas att detta är något som de skulle kunna 

arbeta vidare och utveckla i framtiden. 

-Jag har satt ihop den här uppgiften, vad tycker du om den? Men något större 

samarbete än så är det inte än så länge. Så det är inte så att eleverna får titta på 

varandras grejer, eller något i den stilen. Men det skulle absolut vara möjligt att 

göra ännu mer.” 

(Lärare A) 

 

5.1.2 Vilka möjligheter och hinder finns det med användningen av fältstudier i 

undervisningen och vad kan fältstudier bidra med? 

Gemensamt för alla tre lärarna är att de har en positiv inställning till vad fältstudier kan 

bidra med i undervisningen, och att detta är något som har stora möjligheter att 

utvecklas. Nedan resonerar alla lärare kring vilka möjligheter de ser med fältstudier i 

geografiundervisningen: 
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”Det finns ju hur mycket möjligheter som helst men det är svårt att se dem. Och 

det är också svårt att ta sig an det, för att det blir lite att man kör gamla uppgifter 

som fungerar ungefär.” 

(Lärare A) 

 

”Stora möjligheter!  Här lägger vi grunden till elevernas egna aktivitet och 

engagemang. Bra att de får se saker i verkligheten och inte bara teorier i 

klassrummet. Ambitionen är att de ska dra egna slutsatser och göra 

iakttagelser där de kan använda sina kunskaper.” 

(Lärare B) 

 

”Möjligheterna i fältstudiearbetet är främst att de abstrakta lektionerna blir mer 

konkreta. Det som avhandlas måste nu/ges möjlighet till starkare 

sinnesupplevelser, syn, doft, känsel exempelvis.” 

(Lärare C) 

 

Lärare A påpekar också att fältstudier har fått en större plats i läroplanen Gy11 jämfört 

med den tidigare läroplanen Gy2000. 

 

”I Gy11 så har de lyft fram fältstudierna mycket mer. Nu är vi inne i Gy11 i 3-4 

år och det är ju något som pågår ännu, att man vill få eleverna att komma ut och 

studera någoting i fältet.” 

(Lärare A). 

 

Ambitionerna hos lärarna är hög men ett hinder som både Lärare A och Lärare B 

påpekar är tid. Tid i form av att det krävs mycket planering för att genomföra fältstudier 

men också tid i form av elevernas frånvaro från andra lektioner. Båda anser att 

problemet går att lösas genom att lärare i andra ämnen är flexibla och är öppna för 

möjligheten att byta lektioner med varandra: 

”…Elevernas frånvaro från annan undervisning. En fältkurs måste alltså 

planeras och informeras om i god tid. Detta kan lösas med att man byter 

lektioner och är allmänt flexibel” 

(Lärare B) 
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”Det största hindret just nu är tid. Att få kollegor att släppa loss (lektionstid). 

Men skulle jag ha planering i god tid så skulle det förmodligen inte vara något 

stort problem.”  

 

(Lärare A) 

 

Vidare diskuterar Lärare B att även pengar är ett hinder i utförandet av fältstudier, och 

ambitionerna som finns räcker inte då hela vägen. 

 

”Pengar. För att åka iväg behövs ofta transport och boende. Vi söker projektstöd 

och tar från våra konton (vilket kan irritera kollegorna).” 

(Lärare B) 

 

Lärare A påpekar att tiden är ett problem då lektionspassen inte är tillräckligt långa för 

att hinna transportera sig längre sträckor. Däremot delges ett förslag på hur detta skulle 

kunna lösas, men det är inte något som har studerats nogrannare.  

 

”Men jag har också funderat på om inte skolan skulle ha cyklar på något sätt, 

eller om kommunen kunde ha cyklar som man hyr eller lånar.” 

(Lärare A) 

 

Lärare C är den enda av lärarna som uttrycker att det egentligen inte finns några hinder. 

Snarare är det att närområdet kan kännas som ”färdigupplevt” om de besökt samma 

områden under sin skolgång i grundskolan. 

 

”Egentligen finns inga hinder. Möjligtvis att området för fältstudier blir något 

begränsat och färdigupplevt under en nioårig grundskola.” 

(Lärare C) 

 

5.1.3 På vilka sätt går det att använda sig av Kalmars närområde i genomförandet 

av fältstudier och exkursioner? 

 

För att få en uppfattning av om och hur Kalmars närområde integreras i 

geografiundervisningen i form av fältstudier och exkursioner ställdes frågan om vilka 

platser lärarna och eleverna brukar besöka vid fältstudier. 
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”Förr så hade vi både stadsvandring, att titta på Kalmar stad, hur den har 

förändrats och hur det ser ut. Gamla byggnader, nya byggnader, hur har man 

tänkt? Treenigheten med torget, storkyrkan och stadshuset t ex, och hamnen osv. 

Det är tung industri i hamnen och är det så smart att ha det där och sådana bitar.”  

(Lärare A). 

 

”En tanke är också att man själv skulle åka ut dit och ta foton och ha det som en 

genomgång. Sen att göra en uppgift utav det. Som stadsutveckling, vad kan de se 

för spår av isen i din närhet eller på väg till skolan.” 

(Lärare A) 

 

Avslutningsvis delar lärarna med sig av egna förslag av platser i Kalmar som kan lämpa 

sig för att genomföra fältstudier och exkursioner. Gemensamt för alla är närheten till 

Öland och att det är en bra plats för geologistudier. 

 

”Vi åker ofta till Öland och samarbetar ofta med samhällskursen. Fältkursen 

innehöll i år ett projekt om jordbruk och vattenbrist på Öland. Vi hade också en 

lokal geolog som guide och gjorde flera studiebesök.” 

(Lärare B) 

 

Lärare B utvecklar även att kusten är intressant för att studera erosion och 

vittringsfenomen. Lärare A nämner också Smålands inland men att det även finns 

intressanta saker att se i närområdet.  

 

”Öland, närområdet utanför skolan, även resor till städer. Svenska fjällen skulle 

vara perfekt, men resorna är dyra dit. Detta är en framtidsdröm dock! 

(Lärare B) 

 

5.2 Sammanfattning 

Gemensamt för lärarna är att de är positivt inställda till möjligheterna som finns med att 

använda sig av fältstudier inom geografiämnet. Alla anser att möjligheterna är stora. 

Två av de tre lärarna är positiva till att samarbeta med andra ämnen, lärare och skolor 

för att utveckla arbetet. De diskuterar om vad fältstudier ger eleverna för erfarenheter 

och ämneskunskaper. Eleverna får en möjlighet att omvandla teorin i praktiken och de 

kan dra egna slutsatser. Lektionerna blir konkreta och eleverna får olika 
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sinnesupplevelser. Tre hinder förekommer vilka är: tiden som krävs för utförandet, tiden 

som behöver tas från andra lärares lektioner och kostnadsfrågan om det krävs 

transporter av olika slag. Det är något som flera lärare håller med om men genom att 

kommunicera och planera i god tid borde det gå om lärarkollegorna är flexibla. Förutom 

att fältstudier är tidskrävande är det även en ekonomisk fråga då det kostar pengar att 

transportera sig till platser för fältstudier som ligger en bit bort. Det krävs också en god 

planering och att vara ute i god tid för att det ska gå att genomföra fältstudier och 

exkursioner. En lärare talar om att fältstudier lägger grunden till elevernas egna 

engagemang, och att lärarens ambition är att eleverna ska kunna göra egna iakttagelser 

och dra egna slutsatser med hjälp av sina kunskaper. Alla lärare är positiva till Kalmars 

närområde som lämpar sig väl för fältstudier i geografi. Stadsvandring är något flera 

lärare använder sig av i sin undervisning, men också att eleverna får studera närområdet 

i avsikt att studera stadsplaneringen. En lärare uttrycker att det lätt kan bli att 

slentrianmässigt genomförda fältstudier, mest för att pricka av det som ett obligatoriskt 

moment. En lärare uttrycker också att närområdet kan kännas ”färdigupplevt” efter 9-års 

studier på samma skola vilket kan vara ett hinder i utomhusundervisningen. 
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6 ANALYS 

I detta kapitel ligger fokus på att med hjälp av tidigare forskning och teori, analysera 

genomförda undersökningar där geografilärare har intervjuats men också de 

egenkonstruerade fallstudierna. Detta ska bidra till att söka svar på studiens tre 

frågeställningar. Studiens tre frågeställningar fungerar som underrubriker och analysen 

avslutas med en sammanfattning av dessa. 

 

6.1 På vilka sätt integreras fältstudier i geografiämnet på 

gymnasienivå och i grundskolans senare år? 

Fältstudier innehar dolda syften, andra än att enbart fungera som tillfällen där teorin 

omvandlas i praktiken i undervisningen. Lidstone (2000) talar om att eleverna även får 

öva på att arbeta i grupp, öva på ledarskap, kommunikation och i att presentera resultat. 

Detta är något som bekräftas av lärare B som använder sig av fältstudier när en ny kurs 

startar. Det ses som ett bra tillfälle att för att skapa gemensamma erfarenheter men det 

är också socialt för gruppen. Vidare diskuterar också lärare C att de abstrakta 

lektionerna blir mer konkreta av att använda fältstudiearbete, något som Lidstone (2000) 

även talar om. Genom konkreta upplevelser blir abstraka koncept mer levande, vilket 

ökar medvetenheten och skapar en djupare förståelse och eleverna blir mer entusiastiska 

till att studera och får en förståelse landskapet och miljön. Landskapet som lärandemiljö 

stimulerar inte bara kropp och sinne utan det gör även eleverna emotionellt engagerade 

vilket kan bidra till personlig utveckling (Harlin 2002). Även Dahlgren & Szcepanski 

(2012) talar om vikten av praktiska erfarenheter som vävs samman med teoretiska 

kunskaper vilket tillsamans ger en helhetssyn av ämnet. Sinnesuppelserna påverkas 

även genom att vistas i en annan miljö än klassrummet, vilket ger möjligheten till 

starkare upplevelser för sinnen som syn, doft och känsel säger lärare C. Det stärks av 

Dahlgren & Szcepanski (2012) som framställer utomhusmiljön som en plats som 

understödjer sinnliga upplevelser som exempelvis dofter som inte går att uppleva 

genom en bild i en lärobok. Vidare argumenterar Carpenter & Langrish (2000) för 

fältstudier som en viktig del i geografiundervisningen då de fungerar som en 

uppfriskande omväxling av förutsägbara rutiner och det som beskrivs i läroböckerna. 
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Björklund (1993) talar om att lärare inte använder sig av exkursioner och dylikt i sin 

undervisning på grund av ovana och osäkerhet. Det kan bland annat vara exempel från 

läroböcker som inte alltid ser exakt likadana ut i verkligheten som kan skapa en rädsla 

för ämnet. Ingen av lärarna nämnde dock att de kände någon osäkerhet i 

ämneskunskaper som en orsak till att inte genomföra fältstudier. Blom Mondlane & 

Jansund (2003) diskuterar geografiämnets utveckling inom skolan och dess utveckling 

under mitten av 1900-talet och framåt. Då geografiämnet varit uppdelat inom 

naturkunskapen och samhällskunskapen under en tid, kan detta ha haft en påverkan på 

lärarutbildningen och lärares kunskaper (Bladh 2014). Lärare A menar att majoritetens 

av hans lärare under lärarutbildningen hade en bakgrund inom naturgeografin, vilket har 

gjort att den ämnesinriktningen i geografin ligger denne närmare hjärtat.  

 

Dahlgren & Szcepanski (2012) lyfter fram att utomhuspedagogik bidrar till ett varierat 

lärande som gör att elever kan få en undervisning som passar deras inlärningsstilar. 

Lärare B talar om att ambitionen med fältstudier är att de får se saker i verkligen och 

inte bara i klassrummet och eleverna kan göra iakttagelser där de kan använda sina 

kunskaper för att dra egna slutsatser. Vidare talar Blom Mondlane & Jansund (2003) om 

pragmatism och Dewey som förknippas med begreppet ”learning by doing” där 

människans kunskap och lärande förverkligas genom praktiska inslag. Däremot påpekas 

det inom pragamtismen att praktiska handlingar behöver integreras med teori för att 

reflektion ska kunna ske (Säljö 2012). 

 

I läroplanen för geografiämnet går det att läsa att fältstudier ska integreras i 

undervisningen för såväl grundskolan som gymnasiet. I grundskolans senare år är 

fältstudierna mer grundläggande jämfört med i gymnasiet där eleverna ska utveckla sina 

grundläggande kunskaper och observera, identifiera och analysera omvärlden 

(Skolverket 2011a). Carpenter & Langrish (2000) diskuterar vikten av att fältstudierna 

ska kunna motiveras i kursplanen och i framtida examinationer. Lärare A talar om att 

fältstudier har lyfts fram mer i läroplanen från 2011 och att ambitionen är att få eleverna 

att studera saker ute i fält. I kursplanen för geografi i grundskolan årskurs 7-9 (Lgr11) 

benämns att fältstudierna exempelvis ska innehålla samhällsplanering i närsamhället 

(Skolverket 2011b). Lärare A och lärare B nämner båda att de brukar besöka 

bostadsområden i närområdet för observation och uppgifter. De arbetar dock på 

gymnasiet och enligt Lgy11:s läroplan ska eleverna lära sig att se samband av 
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utveckling som skett över tid (Skolverket 2011c). Det är något som Lärare A 

förverkligar genom att eleverna får i uppgift att kolla på området där de själva bor och 

att studera vad som behöver utvecklas i framtiden. Dahlgren & Szcepanski (2004) lyfter 

fram att läroplanens intentioner blir än mer levande genom att använda sig av 

utomhusmiljön som ett redskap för att möjliggöra detta. 

 

6.2 Vilka möjligheter och hinder finns det med användningen av 

fältstudier i undervisningen och vad kan fältstudier bidra med? 

Tid är ett återkommande tema som upplevs som ett stort hinder av lärarna i 

undersökningen. Lektionspassen upplevs som för korta för att hinna genomföra 

fältstudier och att förflytta sig till intressanta platser för ett genomförande. Lidstone 

(2000) beskriver tiden för planering för fältstudier och utomhusundervisning som en 

huvudorsak varför lärare inte använder fältstudier. Många anser att planeringstiden 

istället kan användas till annat. Lärare A diskuterar att det är viktigt med ett tydligt syfte 

bakom användningen av fältstudier och vad det ger för eleverna. Carpenter & Langrish 

(2000) talar om tre huvudfrågor som läraren behöver ställa sig när de planerar 

fältstudier. Fältstudiens syfte och vad eleverna ska lära sig är huvudfrågan. Vidare 

diskuteras hur detta bäst uppnås genom områdets rådande förutsättningar samt hur 

fältstudierna kan motiveras i kursplanen. Om längre fältstudier ska genomföras behöver 

det kompromissas om tid från andra lärare då eleverna missar deras lektioner. Lärare B 

talar om att detta går att lösa lärare sinsemellan genom att byta lektioner med varandra 

och att vara flexibla för att hitta en lösning. Både lärare A och lärare B diskuterar att 

fältstudier behöver planeras i god tid för att kunna genomföras. Lärare A fortsätter även 

denne att det kan vara svårt att få andra lärare att ändra inställning men att det inte borde 

vara något problem om fältstudierna meddelas i god tid. Kostnaden för genomförandet 

är också ett problem som tas upp i undersökningen där transportkostnader, logi och 

liknanade kan utgöra ett hinder. 

 

Lärare A kommer med ett förslag på hur det skulle kunna gå att lösa 

transportproblematiken. Förslaget är att undersöka möjligheten av hur kommunen 

ställer sig till utlåning eller uthyrning av cyklar till skolklasser. 

 

Förutom att lärarna diskuterar att det krävs en flexibilitet i lärarkollegiet som tidigare 

har nämnts, talar de om samarbetet som kan ske mellan olika ämnen. Lidstone (2000) 
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lyfter fram att fältstudier kan utföras i olika former, men att gemensamt för alla är att 

deras underliggande syfte har mycket gemensamt med varandra. Lärare C samarbetar 

med andra ämnen genom att samtidigt som de genomför deras årliga stadsvandring, 

skall eleverna fotografera under tiden för att sedan arbeta med fotot i 

bildundervisningen. På liknande sätt arbetar även lärare A, som skickar med uppgifter 

till sina elever när de gör studiebesök i andra ämnen, för att eleverna ska studera platsen 

ur ett geografiperspektiv. 

 

6.3 På vilka sätt går det att använda sig av Kalmars närområde i 

genomförandet av fältstudier och exkursioner? 

I undersökningen tillfrågades lärarna vilka platser i Kalmars närområde som de själva 

använder vid genomförandet av fältstudier, men också om förslag på platser där 

fältstudier skulle kunna genomföras i runt om i staden och i närområdet. Gemensamt för 

alla lärare är att de nämner närheten till Öland som en bra plats för fältstudier och 

exkursioner, fram för allt för geologistudier. Lärare B utvecklar även att kusten är 

intressant för att studera erosion och vittringsfenomen. Lärare A nämner också 

Smålands inland men att det även finns intressanta saker att se i närområdet. Lärare C 

drar nytta av närområdet av deras skola då de har nära tillgång till havet. Detta ger dem 

möjlighet att dokumentera årstidernas skiftningar som går att se vid stranden och att 

tydliggöra vad begreppet klimat innebär. 

 

Platser som torg och järnvägssation som undersöks i form av egna fallstudier i denna 

studie, är viktiga fenomen som förekommer i alla städer. Torget och dess placering i en 

stad har en historia som sträcker sig bakåt till antikens och renässansens Italien, och 

detta har inspirerat stadsplaneringen av Kalmar stad på Kvarnholmen. Järnvägen växte 

fram i samband med industraliseringens framväxt i Sverige. Tåget blev ett smidigt 

transportmedel för både frakt av varor och för resenärer. Järnvägens utbredning går att 

se genom att fler järnvägsstationer växte fram i form av Kalmar Västra och 

kringliggande stadsområden växte och stadens expanderade. När bilen blev ett allt 

vanligare transportmedel för privatpersonerna ställdes större krav på fungerande 

infrastruktur och framför allt framkomliga vägar. Järnvägens betydelse för transport 

avtog och Kalmar Västra avvecklades. Dess tydliga påverkan på staden går fortfarande 

att se och det är en viktig del av Kalmars kulturgeografiska utveckling. 
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Lärare A uttrycker att de brukar besöka torget som en viktig plats inom kulturgeografin 

men också hamnen som haft en stor betydelse för stadens tidigare industrier. Det går att 

applicera fältstudier av torg och järnvägsstation i undervisningen och som Lärare A 

påpekar, genom att studera Kalmars utveckling går det att se stadens förändring över 

tid. Detta återfinns i läroplanen Gy11 där eleverna ska studera mänsklig påverkan både 

ur rum och tid, men också ur ett globalt och lokalt perspektiv (Skolverket 2011c). 

 

6.4 Sammanfattning 

Fältstudier integreras i geografiämnet både i gymnasieskolan och i grundskolans senare 

år med utgångspunkt i läroplanen för ämnet, enligt lärare i denna studie. Utförandet av 

fältstudier och exkursioner sker i olika utsträckning men det anses som ett hjälpmedel 

att kunna ge eleverna en mer konkret bild av teorin de läser om i klassrummet. Alla tre 

lärare i studien är positiva till att använda fältstudier i sin geografiundervisning och att 

det finns stora utvecklingsmöjligheter inom området. De hinder som lärarna behöver 

arbeta med är tid, pengar och flexibilitet hos deras lärarkollegor. Dessa hinder går att 

lösa genom god kommunikation, att planera lektionerna och dess innehåll i god tid samt 

att använda sig av närområdet som alla kan ta del av. Närområdet används av alla lärare 

i undersökningen och beroende på var deras skola är lokaliserad finns olika områden 

inom geografiämnet som tillgång. Kalmar stadskärna nämns som en plats som besöks 

under fältstudier och en lärare nämner relevansen av torget som besöksplats. 
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7 DISKUSSION 

Studiens syfte har varit att undersöka hur lärare i Kalmar använder sig utav fältstudier i 

sin geografiundervisning. För att söka svar på studiens syfte har tre frågeställningar 

varit till hjälp och fungerat som en grund när intervjufrågor konstruerats till studiens 

undersökning. Tre lärare som är aktiva och arbetar inom Kalmar kommun i grundskolan 

och gymnasiet har medverkat i undersökningen. En egen fallstudie genomfördes där 

fokus låg på två kulturhistoriska typer av platser och dess betydelse för Kalmars 

utveckling över tid. Platser som valdes var Kalmars tre torg och Kalmars 

järnvägsstation där även Kalmar Västra nämns och som tidigare varit en aktiv del av 

järnvägen i Kalmar. Dessa platser kan fungera i genomförandet av fältstudier i 

geografiundervisning speciellt i syfte att studera Kalmars stadshistoria, Kalmars 

stadsplan och dess utveckling i rum och tid, men även stadens funktion ur ett lokalt och 

globalt perspektiv. 

 

7.1 Slutsatser 

Resultatet av studiens undersökning visar att tre lärare i Kalmar använder sig av 

fältstudier i deras geografiundervisning. De tre lärarna ansåg att det fanns stora 

möjligheter med fältstudier i geografiämnet, men att det var viktigt att tydliggöra 

fältstudiernas syfte för eleverna för att eleverna ska förstå värdet av 

undervisningsmomentet. Tiden ansågs som det största hindret då lektionspassen är för 

korta för att utföra längre fältstudier, men de tre lärarna såg lösningar genom att 

lärarkollegialet är flexibla och villiga att byta lektioner med varandra. Lärare A gav ett 

förslag om att skolan skulle kunna låna eller hyra cyklar av kommunen för att använda 

dessa som transportmedel under fältstudierna. Kostnad för transport var en fråga som 

även lärare B tog upp som ett hinder då det vid längre fältstudier behövs transport och 

boende för lärare och elever. Lärarna ansåg att fältstudier i geografiundervisningen ger 

eleverna en möjlighet att se saker i verkligheten och inte endast som teorier i 

klassrummet. Fältstudier gör abstrakta lektioner mer konkreta med förhoppningar om att 

eleverna ska göra egna iakttagelser och dra egna slutsatser. Lärare C påpekar också att 

fältstudier i utomhusmiljö ger eleverna en starkare sinnesupplevese i form av syn, doft 

och känsel. 
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Resultatet visar att lärarna använder sig av Kalmars närområde i sin undervisning. 

Stadsvandring genom Kalmar stad är något som lärarna nämner men också att de låter 

eleverna studera bostadsområden utifrån ett stadsplaneringssyfte. Även närområdet 

utanför skolan används och fältstudierna är ofta en kombination av naturgeografi och 

kulturgeografi. Närheten till Öland nämns också som en bra möjlighet för att genomföra 

fältstudier. Avslutningsvis fastslår lärare B att eleverna uppskattar fältstudier som det 

moment i undervisningen där de har lärt sig mest och varit som mest engagerade. 
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BILAGOR 

Bilaga A : Intervjufrågor via mejl 

 

Integrerar du fältstudier och exkursioner i din undervisning? 

 

Om ja - på vilka sätt? 

 

Använder du elevinriktade fältstudier där eleverna ska vara aktiva? 

 

Om ja – på vilka sätt? 

 

Vilka möjligheter ser du med fältstudier i undervisningen? 

 

Vilka hinder ser du med fältstudier i undervisningen? 

 

Använder du främst naturgeografi eller kulturgeografi för dina fältstudier? 

 

Varför föredrar du naturgeografi eller kulturgeografi i dina fältstudier? 

 

Vilka platser brukar du och dina elever besöka vid fältstudier och exkursioner? 

 

Finns det några särskilda platser i Kalmar som du tror kan passa till att genomföra 

fältstudier? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B : Intervju med lärare A 

 

Integrerar du fältstudier och exkursioner i din undervisning? 

Ja det gör jag, men det är mindre nu än vad det var förut. Säger en lärare i  naturkunskap 

och geografi på en gymnasieskola i Kalmar. 

Förr så var det enklare, det är ett naturligt inslag och man måste ut och titta på fältet för 

att se. Sen har just vår skola svårt om man ska ut i naturen och då blir det buss på något 

sett. Då blir det ett större projekt som tar längre än en timme. Och förr så var det inga 

problem att ta schemabryt, att ta längre tid än just lektionstiden. För att ta sig 

någonstans. Vi hade alltid att det ingick att ta sig till Revsudden, för där syns isens 

härjningar väldigt tydligt på olika sätt. Men då blir det liksom ett större projekt som tar 

minst 2 timmar och då blir det att man inkräktar på andras lektioner eller att man måste 

ta en buss och då kostar det 3000 att hyra med busschaufför. Den är begränsande och då 

blir det bara att jag bara kört en exkursion per klass där det är möjligt så körde man ihop 

två klasser och tog schemabryt och sen tog sig iväg. Men nu är det svårare för att det 

kräver mer planering, våra rektorer kräver att man i augusti meddelar schemabrytande. 

Så vill man så kan man ta sig iväg, men samtidigt så är det den enda exkursionen, och 

vad ger det eleverna? Finns det något annat sätt? 

Förr så hade vi både stadsvandring, att titta på Kalmar stad, hur den har förändrats och 

hur det ser ut. Gamla byggnader, nya byggnader, hur har man tänkt? Treenigheten med 

torget, storkyrkan och stadshuset t ex, och hamnen osv. Det är tung industri i hamnen 

och är det så smart att ha det där och sådana bitar. Men i och med att det är svårare att få 

till schemabryt men också pengarna så har det bara blivit stadsvandring. Då har vi kört 

att man kanske har två stadsvandringar med olika fokus men också någon gång där 

eleverna själva har fått titta på olika saker och fått någon uppgift. Men fältstudierna 

ligger absolut i bakgrunden, det är ju väldigt mycket lektionsarbete. Och väldigt lite att 

gå ut och titta på fältet på så sätt. Det finns lite tankar om att ta sig till Stensö men det är 

det inte alls lika självklart vad det är man ser. Sen så blir det att eleverna behöver cykla 

nästan och de som åker buss från Mörbylånga så blir det knepigheter på det sättet. Men 

jag har också funderat på om inte skolan skulle ha cyklar på något sätt, eller om 

kommunen kunde ha cyklar som man hyr eller lånar på något sätt. Men det har stannat 

av liksom. Då blir fältstudierna att man gör någonting för att checka av det. Det blir 

någon liten grej istället. 
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Hur ser fältstudierna ut? Är det så att eleverna ska vara aktiva eller går du runt 

och föreläser och de lyssnar och anteckningar? Hur lägger du upp det? 

Från början har det varit föreläsningsexkursion ”här ser ni” ungefär. Att man åker ner  

och går och tittar ”här ser ni som vi har pratat om, så här ser det ut i praktiken”. Det är 

likadant med stadsvandringen att det blir föreläsningar och sen vandring, sen 

föreläsning osv. När det gäller att skicka ut eleverna med uppgifter så är den svårare på 

så sätt. När det gäller just samhällsförändringen så har jag tänkt att det skulle kunna 

fungera. Stadsutvecklingstänket och att de får en uppgift. Då har jag ofta haft att de får 

titta på området där de själva bor och vad de själva skulle utveckla och vad de ser skulle 

behövas. Och vad är det kommunerna har tänkt i sina framtida detaljplaner? Och då har 

det ofta varit Norrliden som jag har haft som ett exempel. Där jag fördjupar mina tankar 

just för att kommunen längre har haft på gång att förändra det totalt. Det är kommunens 

problemområde och då vill de förändra det. Men om man tittar på de förändringarna så 

verkar det som att de vill ha en annan typ av befolkning som bor där. Alltså vill de rusta 

upp det på det sättet som framgick i de planerna så skulle det bli väldigt mycket dyrare 

hyror, finare område. Vart skulle de ta vägen som bor där nu, skulle de ha råd att bo 

kvar där eller inte och lite sådana tankar. Men också jämfört med kommunens nya 

tankar med Fredrikskans där de också bygger havsnära och då blir det dyrare att bo nära 

centrum och havsnära. Även varvsholmen och då känns det som att kommunen vill ha 

en viss typ av befolkning som bor hos dem. Lite rikare ungefär och då blir det att man 

försöker få visa upp etiken i det och sen får elevernas tankar på det. Om de håller med 

eller om de har andra tankar. För det är min syn och då vara tydlig med att det är just 

min syn. Det blir väldigt bra diskussioner och de blir engagerade i titta på sina egna 

bostadsområden. Och hur har Mörbylånga tänkt och hur tänker Färjestaden. Men 

absolut är det mer fokus på föreläsning när man är ute. 

 

Hur långa lektioner eller lektionspass är det ni har till förfogande? 

Hundrapoängskursen (i geografi) är 87 timmar i undervisningstid. Men lektionspassen 

är två timmar i veckan. Jag tror att det är en lektion på en timme, och en lektion på en 

timme och tjugo minuter (eller 1 ½ timme). Så två och en halvtimme tror jag att de har 

lagt ut. 

 

Vilka möjligheter ser du med fältstudier i undervisningen? 

Det finns ju hur mycket möjligheter som helst men det är svårt att se dem. Och det är 
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också svårt att ta sig an det, för att det blir lite att man kör gamla uppgifter som fungerar 

ungefär. Men sen varje år så utvecklar man någonting i kursen under året. Men den är 

svår på många olika sätt. Man skulle vilja utveckla mycket mer men det är tiden som 

begränsar. Och då blir det ”just ja, nu ska vi ha något nytt här” och då blir det att man 

tar en gammal uppgift, eller utvecklar någonting i den. Sen vad det är för utveckling är 

en annan sak (skratt). Det blir en hel del att man använder fältstudier ”för att ha gjort 

det”. 

 

Vilka hinder ser du med fältstudier? Du har varit inne på tid och pengar att det är 

en kostadsfråga. 

Det största hindret just nu är tid. Att få kollegor att släppa loss. Men skulle jag ha 

planering i god tid så skulle det förmodligen inte vara något stort problem. Utan då blir 

det ”om vi drar igång det projektet att ta sig dit och titta, vad skulle det ge eleverna i 

kunskaper?”. Och då blir det ju ofta nu för tiden hamnar i ett ”nej vi gör inte det utan vi 

använder lektionstiden till något annat”. Så en tanke är också att man själv skulle åka ut 

dit och ta foton och ha det som en genomgång. Sen att göra en uppgift utav det. Som 

stadsutveckling, vad kan de se för spår av isen i din närhet eller på väg till skolan. 

Någonting i den stilen. Men det är någonting som finns i huvudet än så länge. Så främst 

är det tiden i förhållande vad det ger eleverna. Samtidigt så är det ju så att det blir att 

man ”checkar av” att man ska lämna klassrummet (skratt). 

 

Har ni något samarbete mellan andra lärare och skolor i Kalmar? 

Läraren på en annan gymnasieskola i Kalmar har jag lite samarbete med, att vi har 

pratat ihop oss hur vi ser på kursen. Och ibland skickar vi ett lektionsupplägg eller en 

uppgift. ”Jag har suttit ihop den här uppgiften, vad tycker du om den?”. Men något 

större samarbetet än så är det inte än så länge. Så det är inte så att eleverna får titta på 

varandras grejer eller något i den stilen. Men det skulle absolut vara möjligt att göra 

ännu mer. Men jag tror det bara är den lärare och jag, men några fler måste finnas. Men 

geografi är ett väldigt litet ämne. 

 

Använder du främst naturgeografi eller kulturgeografi för fältstudier? 

Förr var det mer naturgeografi men i och med att man tar den enkla vägen och tittar på 

staden, så är det mycket mer kulturgeografi nu än vad det var tidigare. Sen beror det på 

lite, vad man studerar, men stadsvandringen är absolut kulturgeografi. 



  
 

V 

 

Är det något av ämnena som du föredrar? Är det något du tycker är lättare än det 

andra, eller något som fungerar bättre för eleverna? 

Nej det är nog mer i min utbildning så var det mer naturgeografi än kulturgeografi. Just 

baserat på att lärare hade mer naturgeografi i sin bakgrund. 

 

Är det några andra platser i Kalmar som du tror skulle passa bra för att utföra 

fältstudier eller exkursioner? 

Det är ju i så fall att man skulle vilja åka till Öland. Men då blir det en heldag. Men det 

finns ju också både en bit in i Småland, en Canyon bland annat. Det finns en del 

intressanta saker så sätt som inte är så långt bort, som man absolut skulle vilja titta på. 

Men då blir det den här tanken om vad det ger för eleverna. Men jag vet att 

historielärare i historia C åker till Öland en dag. Så där finns det ju absolut. Och jag har 

skickat med dem uppgifter om vad det finns för geografiaspekter som det finns. De tittar 

oftast på fornlämningar, och sen kan jag prata om ”detta är ett exempel på” och det blir i 

efterhand om de inte själva har sett det. 

 

Finns det några tankar på att slå ihop ämnen och göra något tillsammans? 

Nej inte just fältstudier har det inte det. Utan då har det blivit att ”han tar ansvaret och 

jag skickar med en uppgift”. Då blir det att han schemabryter sitt medan jag fortsätter 

med mina lektioner. 

 

Är det någoting som du vill tillägga som du kommer på? 

I Gy11 så har de lyft fram fältstudierna mycket mer. Och då har det blivit att man börjar 

skärpa till sig, fast ändå inte (skratt). Man letar mer, och vad är det för fältstudier jag 

skulle kunna göra? Alltså där eleverna är mer aktiva. Det är lite mer det man letar efter 

och det är ju pågående. Nu är vi inne i Gy11 i 3-4 år och det är ju något som pågår ännu, 

att man vill få eleverna att komma ut och studera någoting i fältet. Och inte bara gå och 

föreläsa. Jag kan med gott samvete säga att jag göra det men jag tycker inte att det är på 

ett bra sätt. Så kan man säga. Med de uppgifterna jag har hittills så blir det inte riktigt 

fältstudier på det sättet. Det blir mer fältobservationer. Det blir inte någon riktig analys 

på något sätt tycker jag inte, utan det är mer ”detta ser jag” och frågan blir ”vad ska vi 

ha det till?”. Men det skulle lika gärna kunna vara att ge eleverna ett exempel ”att 

observera trafiken i det här området, och hur har man tänkt kring hastighet, 
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grönområden mm.” Mer lyfta fram så det blir en seriös undersökning av det och där är 

jag inte riktigt än, men det är på gång kan man säga. 
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Bilaga C – Mejlintervju med lärare B 

Integrerar du fältstudier och exkursioner i din undervisning? 

Ja så mycket som jag bara kan! 

Om ja - på vilka sätt? 

I geografi brukar jag alltid inleda kursen med en fältkurs. Bra på många sätt både för 

att ha gemensamma erfarenheter att använda sedan men också socialt för gruppen. Vi 

åker ofta till Öland och samarbetar ofta med sh-kursen. Fältkursen innehöll i år ett 

projekt om jordbruk och vattenbrist på Öland. Vi hade också en lokal geolog som 

guide och gjorde flera studiebesök.  

Exkursionerna handlar om t.ex. jordprofiler, jordmån och bergarter. Vi har också gjort 

en exkursion där vi har samlat snöflingor! Studiebesök i bostadsområden och 

flyktingförläggning. Studieresor har vi också gjort, bla till Berlin, Köpenhamn och i år 

till Strasbourg. Där har eleverna arbetat med projekt som sedan redovisas (men du 

frågade ju inte om studieresor). 

Använder du elevinriktade fältstudier där eleverna ska vara aktiva? 

Ja, ambitionen är ju att de ska vara aktiva hela tiden.  

Om ja – på vilka sätt? 

Senast gjorde de filmer, utifrån olika frågeställningar. Material till detta samlade de in 

under fältkursen. Vi har också arbetat med jämförande analyser av marktyper. Under 

studieresor har de alltid haft ett självständigt projekt att jobba med utöver gruppvisa 

aktiviteter, som studiebesök och museér. 

Vilka möjligheter ser du med fältstudier i undervisningen? 

Stora möjligheter!  Här lägger vi grunden till elevernas egna aktivitet och engagemang. 

Bra att de får se saker i verkligheten och inte bara teorier i klassrummet. Ambitionen är 

att de ska dra egna slutsatser och göra iakttagelser där de kan använda sina kunskaper. 

Enligt utvärderingar har fältkurserna varit det moment där de har lärt sig mest och varit 

som mest engagerade/aktiva. 
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Vilka hinder ser du med fältstudier i undervisningen? 

Egentligen finns tre större hinder:  

1. Pengar. För att åka iväg behövs ofta transport och boende. Detta kostar extra pengar, 

vilket är svårt och tidskrävande syssla. Vi söker projektstöd och tar från våra konton 

(vilket kan irritera kollegorna). 

2. Elevernas frånvaro från annan undervisning. En fältkurs måste alltså planeras och 

informeras om i god tid. Att eleverna missar några lektioner gör ju inte så mycket 

egentligen men för lärarna är det alltid ett irritationsmoment att behöva planera om. 

Detta kan lösas med att man byter lektioner och är allmänt flexibel.  

3. Tid. Det tar tid att planera och genomföra en fältkurs. Tid är det som en lärare har 

mest ont om tyvärr.  

Använder du främst naturgeografi eller kulturgeografi för dina fältstudier? 

Båda delarna, men ofta i kombination, som t.ex årets resa till Öland. 

Varför föredrar du naturgeografi eller kulturgeografi i dina fältstudier? 

Egentligen kulturgeografi eftersom jag personligen tycker att det är mera intressant. 

Lättare också i samarbete med samhällskunskap (som är en bra kombination, kurserna 

liknar varandra i många avseenden). 

Vilka platser brukar du och dina elever besöka vid fältstudier och exkursioner? 

Se ovan, men Öland, närområdet utanför skolan, även resor till städer. 

Finns det några särskilda platser i Kalmar som du tror kan passa till att 

genomföra fältstudier? 

Öland är ju toppen för fältstudier inom geologi. Kusten intressant för erosions och 

vittringsfenomen. (Svenska fjällen skulle vara perfekt, men resorna är så dyra dit. 

Detta är en framtidsdröm dock!) 

Är det något du vill tillägga? 

Nej, men hör gärna av dig om du vill ha kompletteringar. 

 

 



  
 

IX 

 

Bilaga D – Mejlintervju med lärare C 

 

Ett exempel på fältstudier är vår årliga stadsvandring. Denna är elevaktiv då det ingår i 

uppdraget att besöka 20 platser och byggnader i centrala Kalmar. Vad som skall 

avhandlas är det geografiska läget, historisk betydelse samt vid något tillfälle även att 

fotografera för att sedan arbeta med detta foto i bildundervisningen. 

 

Möjligheterna i fältstudiearbetet är främst att de abstrakta lektionerna blir mer konkreta. 

Det som avhandlas måste nu/ges möjlighet till starkare sinnesupplevelser, syn, doft, 

känsel exempelvis. Undervisningen blir mer uttrycksfull. 

 

Egentligen finns inga hinder. Möjligtvis att området för fältstudier blir något begränsat 

och färdigupplevt under en nioårig grundskola. 

 

Både och. Ovan är exempel på kulturgeografi och när det gäller naturgeografi så har vi 

nära till vatten och då ges möjlighet till att dokumentera årstidernas skiftning vid strand. 

Begreppet klimat blir tydligt konkretiserat. 

 


