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Sammanfattning  
Syftet med arbetet var att undersöka vad elever och lärare anser om exkursioner i 
ekologi och huruvida de anser att dessa exkursioner leder till lärande hos eleverna. För 
att undersöka detta användes öppna enkäter och halvstrukturerade intervjuer. De som 
svarade på enkäterna och intervjuades var gymnasielärare i biologi eller naturkunskap 
samt gymnasieelever som läste på det naturvetenskapliga programmet. Samtliga lärare 
ansåg att exkursioner i ekologi ledde till lärande och det gjorde även flertalet av 
eleverna. De elever som varit ute på fler och längre exkursioner ansåg i större 
utsträckning att exkursioner var roliga och ledde till ökat lärande än de som varit ute på 
färre och kortare, vilket kan tyda på att om man tillbringar mer tid på exkursion så anser 
eleverna att de är roligare och att man lär sig mer. Lärarna såg vissa problem med 
exkursioner så som pengar, tidsbrist, stora klasser och schematekniska problem. Tidigare 
forskning bekräftar till stor del mina resultat av lärares syn på exkursioner samt visar att 
exkursioner leder till ökat lärande hos elever. Det som gör min undersökning unik är att 
undersöka elevernas syn på exkursioner, om de själva upplever att de lär sig av 
exkursioner och om de blir mer motiverade att lära sig mer om ekologi. 

 

 

Abstract 
The main purpose of this study was to obtain insight into what students and teachers 
think about field trips in ecology and whether they think that fieldtrips result in increase 
of students’ learning. Open questionnaires and half structured interviews were used to 
investigate this. Persons who answered the questionnaires and participated in the 
interviews were senior high school teachers in biology or science and high school 
science students. All the teachers and most of the students thought that field trips in 
ecology resulted in increased learning. Those students who had spent more time on field 
trips found it more learning and fun than students which had spent less time on field 
trips, which can indicate that if students spend more time on field trips they think it is 
more fun and that they learn more. The teachers realized some difficulties with taking 
students out on field trips such as lack of money, lack of time, large groups and fitting 
the field trips into the school schedule. Earlier studies confirm to a large extent my 
results regarding teachers’ views upon field trips and they also show that field trips 
result in an increase of students’ knowledge. My study is unique because I investigate 
the students’ views on field trips, if they experience that they learn on field trips and if 
field trips make them motivated to learn more about ecology.   
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Förord 
Idén kring den här undersökningen växte fram då jag började fundera på vad man får ut 
av exkursionerna i skolan. De lärare jag har pratat med under min utbildning har alla 
varit positiva till att elever ska få vara ute i naturen som en del av sin ekologiutbildning. 
En lärare uttryckte att det var jättebra att vara ute på exkursioner ibland eftersom 
eleverna tycker det är kul och att de blir mer motiverade till att arbeta och lära sig saker i 
klassrummet sedan. Det är ju bra att eleverna verkar bli mer motiverade, men lärde de 
sig något på själva exkursionen?  

Under min VFU började jag även fundera över om eleverna själva ansåg att de lärde sig 
något under exkursionerna. Jag var ute med eleverna en eftermiddag vid Östersjön. Min 
tanke var att de skulle få uppleva det vi hade pratat om på lektionerna och befästa och 
utveckla sina kunskaper. I utvärderingen skrev många elever att exkursionen var 
jättekul. Men inte en enda nämnde något om vad de hade lärt sig.  Frågan är om de anser 
att de lär sig något av exkursioner. 

Att fundera kring vad eleverna upplever att de lär sig och hur man själv resonerar kring 
varför man gör vissa saker med sina elever anser jag är viktigt för alla lärare. I denna 
undersökning kommer detta kretsa kring lärandet under exkursioner inom 
ekologiområdet.  

Avslutningsvis vill jag dela med mig av ett kinesiskt ordspråk som stod i min kalender 
just den vecka jag skulle börja med det här arbetet, alldeles säkert av en slump, men 
ändå ett sammanträffande. ”Det jag hör det glömmer jag, det jag ser det minns jag, det 
jag gör det kan jag”. Om lärare och elever upplever att detta stämmer när det gäller 
exkursioner återstår att se. 

 

 

Tack! 
Till min handledare Lena som tålmodigt har svarat på mina frågor och som genom 
diskussioner och synpunkter har hjälpt mig när jag har skrivit detta arbete. 
Till alla lärare och elever som har svarat på enkäter och ställt upp på intervjuer, utan er 
hade denna undersökning inte varit möjlig. 

Till John, mina vänner och min familj som har stöttat mig och stått ut med mig under 
den intensiva men väldigt roliga och lärorika tid som det har varit att skriva detta 
examensarbete.  

Till sist vill jag även ge mig själv en klapp på ryggen för att jag har klarat av det här, 
som från början framkallade en del ångest och kändes motigt men som under arbetets 
gång blev väldigt spännande och roligt. Slutprodukten är något jag känner mig stolt 
över.   
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1 INTRODUKTION 

Elever som läser Biologi A eller Naturkunskap A på gymnasienivå skall efter 
avslutad kurs bland annat ha kunskap om ekosystem, biologisk mångfald, kretslopp 
och hållbar ekologisk utveckling (Skolverket 2000a; Skolverket 2000b). Dessa 
kurser innehåller med andra ord delar av ämnesområdet ekologi, som är namnet på 
vetenskapen om relationer mellan levande organismer och den miljön de lever i. 
Naturkunskap A är obligatoriskt för alla nationella program medan Biologi A ingår i 
det Naturvetenskapliga programmet eller får väljas till som valbar kurs. Därmed får 
alla elever på gymnasiet undervisning i ekologi om än på olika nivå beroende på om 
de läser enbart Naturkunskap A eller om de även läser Biologi A. Inom detta område 
kan man genomföra exkursioner där eleverna får möjlighet att uppleva den kunskap 
de tar till sig i klassrummet i praktiken. 

1.1 Vad säger kurs- och läroplanen om exkursioner? 

Skolverket (2000a) har utformat en rad olika mål som ska uppnås av varje elev för 
att få godkänt i Biologi A. Ett av dessa mål är att ”Eleven skall kunna planera och 
genomföra fältstudier och experimentella undersökningar, tolka dessa samt redovisa 
arbetet både muntligt och skriftligt” (Skolverket 2000a s. 1). I kursplanen för 
Naturkunskap A står det inte lika påtagligt uttryckt att exkursioner skall ingå, men 
det är ett mål att eleverna ska kunna göra observationer och enklare experiment och 
även kunna analysera och tolka sina resultat (Skolverket 2000b). Målen är konkreta 
men ger samtidigt utrymme för tolkning. Det behöver inte innebära att det är i 
ekologi man ska utföra observationer eller fältstudier. Det står inte heller uttryckt att 
det ska göras utomhus, vilket innebär att det är valbart för en lärare att göra 
exkursioner i ekologi.  

I den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94, står det inte heller konkret 
uttryckt att exkursioner skall genomföras i biologi eller naturkunskap, då läroplanen 
är övergripande för hela gymnasieskolan och inte för en enskild kurs. Däremot står 
det i läroplanen att kunskap ska läras in på ett varierande sätt så att fyra olika 
kunskapsformer kommer till uttryck (Skolverket 2009). Grundtanken är att kunskap i 
form av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ska samspela med varandra för 
att eleverna på bästa sätt ska ta till sig kunskap (a.a.). Med färdighet menas att 
eleverna praktiskt ska få tillämpa de kunskaper de lär sig teoretiskt, vilket också 
visas i ett av uppfyllelsemålen i Lpf 94 där det står att man ska skapa en balans i sin 
undervisning mellan teoretiska och praktiska kunskaper som gynnar elevernas 
lärande (Skolverket 2009). Det står också uttryckt att ”Eleverna ska få möjlighet att 
reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper” (Skolverket 2009 s. 6).  
I läroplanen påpekas också att ”Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade 
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Därvid ska 
skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande 
samhället” (s. 6). I läroplanen kan man alltså inte hitta direkta påståenden om att man 
ska utföra exkursioner med sina elever när de läser ekologi, men trots dess 
tolkningsbara form kan man se tydliga uttryck att man ska tillämpa praktisk kunskap 
och att eleverna ska få erfarenheter som finns i samhället. För att göra detta inom 
området ekologi kan exkursioner vara ett sätt. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

I denna undersökning studeras om lärare och elever anser att praktiskt arbete ökar 
lärande i skolan och om det finns stöd i forskning för läro- och kursplanens riktlinjer 
om att förankra kunskap praktiskt. Det område som används som exempel på 
praktiskt arbete är exkursioner i ekologi med fokus på vad lärare och elever anser 
kring exkursioner, eftersom det är de som ser eller upplever om exkursioner bidrar 
till lärande i ekologi.  

Att stanna upp och reflektera över de metoder man använder sig av tror jag är viktigt 
för alla lärare eftersom tiden man har tillgänglig för undervisning är begränsad. 
Därför bör man använda tiden för att eleverna ska utvecklas och lära sig så mycket 
som möjligt, delvis genom bra metoder. Jag anser att det är av stor vikt att veta hur 
eleverna upplever undervisningen. Om eleverna varken anser att exkursionen är 
motiverande, roligt eller lärorik bör lärare börja fundera på varför man gör på det sätt 
man gör och vilket mål man har med exkursionen. Jag har inte hittat några tidigare 
studier som belyser elevernas egen syn på huruvida exkursioner är ett lärandetillfälle 
därför är denna undersökning viktig och relevant för alla lärare som har exkursioner 
med sina elever, men framförallt för biologi- och naturkunskapslärare. 

 

Frågeställningar 

- Anser lärare att exkursioner inom området ekologi leder till ökat lärande hos 
eleverna?  

- Anser elever att exkursioner inom området ekologi leder till att deras eget 
lärande ökar? 

 

Hypotes 

- Lärare anser att exkursioner leder till lärande hos eleverna eftersom de får 
praktisera den teori de lär sig i skolan och därför befäster och utökar sin 
kunskap.  

- Eleverna tycker att exkursioner är roliga men de anser inte att de lär sig 
särskilt mycket på exkursionerna. 
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2 BAKGRUND 

I litteraturen är ”field trip” den vanligaste engelska översättningen för exkursion. Det 
definieras av Krepel oh Durall (1981) som: 

A trip arranged by school and undertaken for educational purposes in which students 
go to places where the material of instruction may be observed and studied directly 
in their functional setting (s. 8).  

 
I en undersökning av Michie (1998) tillfrågades 25 naturvetenskapslärare från USA 
om de ansåg att definitionen var korrekt, alla svarade jakande. Definitionen används i 
flera andra artiklar och kommer även att användas i denna undersökning. 

2.1 Teorier om praktiskt lärande 

En känd teoretiker som förespråkar praktiskt lärande är John Dewey (1859-1952) 
med sitt begrepp ”Learning by doing”. En annan teoretiker som har en lite 
annorlunda, men klart positiv syn på praktiskt lärande är Célestin Freinet (1896-
1966). Deras teorier kommer kortfattat att redovisas i detta kapitel.  

2.1.1  John Dewey 

Dagens skola är starkt inspirerad av Deweys pedagogiska filosofi, där hans 
grundtanke enligt Sundgren (2005) är att samhället, skolan och individen ska 
samspela och bli till en enhet för att få en pedagogiskt gynnsam skola, som är 
grunden till ett bra samhälle. En viktig del av detta är enligt Dewey att skolan 
anammar undersökande och forskande metoder till lärande som är kopplade till 
samhället man lever i (a.a.). Dewey ansåg också att genom att kombinera teori med 
sinnesupplevelser av olika slag samtidigt som man reflekterar över det man upplever 
ökar lärandet och man får en helhetsförståelse (Dewey 1980). 

Ett begrepp som förknippas med Dewey är ”Learning by doing” men detta är ofta 
feltolkat då det är vanligt att det tolkas ordagrant, vilket skulle innebära att bara 
genom att göra något så lär man sig det (Lindström 2005). Men för att lärande ska 
ske så räcker det inte bara med att utföra något, man måste också reflektera över det 
(a.a.). Dewey menade också enligt Sundgren (2005) att det är först när handlingen 
har ett mål som den ger en mening till den som utför handlingen. I ett av Deweys 
mest kända arbeten, The School and Society (1899), diskuterar han bland annat 
studerandet av naturvetenskapliga ämnen där han skriver: 

Aldrig så många faktalektioner, planerade enbart som faktalektioner, kan bidra ens 
med en skugga av den förtrogenhet med växter och djur, på bondgården och i 
trädgården, som förvärvas genom att man faktiskt lever mitt ibland dem och bryr sig 
om dem (Dewey 1980 s. 44). 

I samma arbete skriver han också: 

En viss disciplinering av slutledningsförmåga kan förvärvas via lektioner i 
naturvetenskap och matematik. Men när allt kommer omkring är detta litet, avlägset 
och blekt, jämfört med den träning i uppmärksamhet och omdömesförmåga som 
förvärvas när man har att utföra saker och ting där det finns ett verkligt motiv bakom, 
och som förväntas ge ett verkligt resultat (Dewey 1980 s. 54-55). 

Här visar Dewey tydligt att han anser att kunskap som enbart lärs in genom teori inte 
kommer i närheten av den kunskap man får genom att uppleva det i verkligheten, 
samtidigt påpekar han vikten av att det finns ett motiv bakom som leder till ett 
resultat. Ger exkursioner i skolan detta?   
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2.1.2  Célestin Freinet 

I Sverige kallas Freinets synsätt på lärande för arbetets pedagogik som han 
utvecklade för att elever skulle få lusten att lära och samtidigt få stöd för inlärning 
(Isaksson 1996). I stora drag menar han enligt Nordheden (2005) att praktiskt arbete 
ska värderas lika högt som teoretiskt arbete och att arbetet ska vara meningsfullt och 
ha en mottagare. Arbetets pedagogik bygger mycket på att eleverna ska undersöka 
samhället och miljön de lever i för att studera hur saker och ting fungerar, sedan 
bearbetas det de upplevt i samhället inne i klassrummet (a.a.). En annan viktig del av 
frienetpedagogiken är att man ska utgå från elevernas egna behov och intressen och 
därför låta dem planera och själva välja vad de vill lära sig mer om och på vilket sätt 
(a.a.). Det ska utveckla elevernas självförtroende, handlingskraft och förmåga till 
solidaritet (Isaksson 1996). Freinet publicerade en rad olika böcker om sin pedagogik 
där han tar upp vad han benämner som olika pedagogiska konstanter, vilka fungerar 
som en pedagogisk lagsamling (Freinet 1975).  

Konstant nr 11: Det normala sättet att förvärva kunskaper är inte genom iakttagelser, 
förklaringar och demonstrationer, som är det vanliga i skolan, utan genom trevande 
försök, vilket är ett naturligt och universellt tillvägagångssätt (Freinet 1975 s.179).  

Konstant nr 12: Minnet som skolan gör en så stor affär av, har vikt och värde bara då 
det integreras med de trevande experimenten och verkligen står i livets tjänst (Freinet 
1975 s. 180).  

Dessa två konstanter är exempel på Freinets pedagogiska tankar om vikten av att 
förvärva kunskap praktiskt, vilket även är en tanke med exkursioner. Men Freinet, 
precis som Dewey, fokuserar mer på att man ska uppleva och lära sig i den faktiska 
miljön. Detta kan lika gärna vara inomhus på olika arbetsplatser, i stadsmiljö som i 
skogen eller vid havet. Men att man ska lära på ett praktiskt sätt för att befästa och 
förstå kunskapen är grunden i detta, precis som i exkursioner.  

2.2 Lärares motiv för att ha exkursioner 
Kisel (2005) gjorde en undersökning genom både enkäter, intervjuer och 
observationer med högstadielärare för att förstå deras motiv för att genomföra 
exkursioner med sina elever. En av frågorna i enkäten var varför lärarna har 
exkursioner med sina elever. Exempel på svar han fick var: för att eleverna ska 
uppleva och relatera det de lär sig i klassrummet som är kopplat till läroplanen, för 
att ge en lärande upplevelse, för att ge livslångt lärande, för att ge intresse och 
motivation, för att ge eleverna nya erfarenheter, för att eleverna ska få en annan 
inställning till ämnet, för att eleverna ska ha roligt samt för att det förväntas av dem 
från ledningen (a.a.). Varje lärare fick ange flera anledningar. Hos 90 % av alla lärare 
var ett av svaren för att eleverna ska få uppleva och befästa den kunskap de lär sig i 
teorin som är kopplat till läroplanen (a.a.). Samtidigt var det en stor del av lärarna 
som skrev att exkursionen inte får störa den vanliga klassrumsundervisningen eller 
provtillfällena (a.a.). I samma studie undersöktes också hur läraren avgjorde om 
exkursionen var bra eller inte. Det vanligaste svaret var att eleverna tyckte att det är 
roligt, på andra plats kom att de lär sig något nytt (a.a.). Det är först på tredje plats 
som det faktum att de lär sig något som är kopplat till teorin i klassrummet som är i 
enlighet med läroplanen kom, trots att 90 % av lärarna anger detta som en anledning 
till att göra exkursioner (a.a.).  
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Michie (1998) intervjuade 28 naturvetenskapslärare som undervisade på 
gymnasienivå och frågade dem om de har exkursioner med sina elever, vilket alla 
hade, följdfrågan var varför. Det vanligaste svaret han fick var att de gör det för att 
ge studenterna praktiska och verkliga erfarenheter som de inte kan få genom 
teoretisk undervisningen eller laborationer (a.a.). Lärarna i Michies (1998) 
undersökning menade vidare att exkursioner ökar elevernas förståelse för hur olika 
delar av ekologin hör ihop samt att det ökar deras attityder gentemot vetenskap och 
även deras motivation att arbeta i klassrummet. Många lärare ansåg också att det 
finns nackdelar med att utföra exkursioner, så som att de inte känner stöd från 
ledningen att utföra dem, då det sällan finns pengar till transport och övriga 
kostnader (a.a.). Lärarna poängterade vikten av att få tillgång till resurser så att de får 
möjlighet att utföra en bra exkursion som leder till lärande (a.a.). En annan nackdel 
som några av lärarna tog upp är att det är svårt att vara ute med stora klasser då en 
del elever inte uppför sig som man bör och även det faktum att lärarna är ansvariga 
för alla elevers säkerhet (a.a.). Även att inte tiden räcker till är ett bekymmer för 
lärarna, det finns många platser de vill utföra exkursioner på, men tiden att förbereda 
och utföra de exkursioner de vill göra finns inte (a.a.). Det finns inte heller utrymme i 
schemat att utföra längre exkursioner då detta krockar med andra lektioner som 
eleverna ska ha (a.a.).  

2.3 Lär sig elever något på exkursioner? 
Hofstein och Orion (1991) utförde en undersökning där de observerade exkursioner 
med gymnasieelever och utförde olika tester för att bland annat ta reda på hur 
exkursioner är strukturerade och om elevernas lärande ökar genom exkursioner. De 
kunde se 22 olika variabler som påverkar lärandet av exkursionen (a.a.). Dessa 
kretsar kring bakgrundskunskaper, förberedelser av exkursioner, exkursioner i sig 
och hur man arbetar efter exkursioner (a.a.). De kom fram till att om elever är väl 
insatta i vad som ska ske på exkursioner och har goda förkunskaper ökar lärandet 
mer under exkursionerna (a.a.). Även utan teoretisk bakgrund ökar lärandet vid 
exkursioner, dock inte i lika hög grad (a.a.). Hofstein och Orion (1991) kunde också 
visa att lärarens förmåga att undervisa är en viktig variabel och kan förklara en 
variation på 16 % av skillnaden mellan grupperna som utför exkursioner. 

Prokop m.fl. (2007) undersökte huruvida en-dagarsexkursioner i ekologi leder till 
ändrade attityder och ökad kunskap. Eleverna som deltog i undersökningen gick i 
årskurs 6. Undersökningen var mycket djupgående då de använde sig av slumpvis 
utvalda referensgrupper och elever från olika miljöer (a.a.) De gjorde också test både 
före och efter exkursionerna för att studera om exkursioner ger ökat lärande (a.a.). 
Resultatet som Prokop m.fl. (2007) fick visar att de klasser som varit på exkursionen 
ökade sin kunskap och attityd signifikant jämfört med referensgrupperna som hade 
traditionell ekologiundervisning i klassrummet (a.a.). Även Campbell m.fl. (1999) 
undersökte huruvida kunskap ökar av exkursioner och de fick precis som Prokop 
m.fl. (2007) resultatet att kunskap ökar signifikant. Skillnaden mellan dessa båda 
undersökningar är att Campbell m.fl. (1999) var ute på en tio-dagarsexkursion och 
använde gymnasieelever i sin undersökning. Hofstein och Orion undersökte lärande 
hos gymnasieelever i olika åldrar och kunde visa att åldersvariabeln har liten 
påverkan på hur mycket eleverna lär sig och deras attityder till ämnet.   

Davidson m.fl. (2008) visar att lärarens upplägg både innan, under och efter en 
exkursion är en viktig del av elevernas lärande. I undersökningen observerades och 
intervjuades två olika klasser på olika högstadieskolor och deras lärare när de skulle 
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studera djur och dess habitat på ett zoo (a.a.). Den ena läraren integrerade zoo-
exkursionen i undervisningen och eleverna hade uppgifter som de skulle göra under 
exkursionen (a.a.). Dessa elever tyckte att exkursionen var rolig, samtidigt lärde de 
sig mycket på den och kunskapen satt kvar långt efter exkursionen (a.a.). Den andra 
läraren hade inte några lektioner varken före eller efter som berörde exkursionen. 
Dessa elever uppgav att de hade roligt men kunde inte peka på något de hade lärt sig 
(a.a.).   

2.4 Hur upplever elever exkursioner? 
Campbell m.fl. (1999) ser en korrelation mellan större kunskap hos elever och en 
mer positiv attityd till biologi och miljö, både före och efter exkursioner. De ser att 
exkursioner leder till ökad kunskap hos elever, vilket innebär att den också leder till 
en mer positiv attityd (a.a.). De såg i sin undersökning att elevers attityder till biologi 
beror på deras inställning före exkursionen (a.a.). Om de är positivt inställda till 
biologi innan exkursionen ökar deras positiva attityd, men om de är negativt 
inställda, är de ännu mer negativt inställda till biologi efter exkursionen (a.a.). 
Undersökningen gjordes på en exkursion som varade i tio dagar (a.a.). Även Prokop 
m.fl. (2007) ser att elevers inställningar och attityder till biologi ökar efter 
exkursioner, till skillnad från de elever i kontrollgruppen, där attityden är oförändrad. 
De såg också att elevers attityd till biologilektioner är positiva (a.a.).  

2.5  Sammanfattning av tidigare forskning om exkursioner 

Flertalet av de studier (Tabell 1) som gjorts tidigare visar på positiva effekter av 
exkursioner. De leder både till ökat lärande och ökad motivation hos eleverna. De 
visar också att lärare har exkursioner med sina elever för att de ska få uppleva och 
befästa den teoretiska kunskapen de lär sig i klassrummet. En viktig faktor för att 
lärande ska ske under en exkursion är att eleverna är väl insatta i vad som ska ske på 
exkursionen och hur läraren lägger upp undervisningen både innan under och efter en 
exkursion. Även åldersvariabeln har liten påverkan på elevernas attityd och hur 
mycket de lär sig. Lärarna ser vissa problem med att utföra exkursioner, så som brist 
på tid, schematekniska problem och bristande stöd från ledningen. 
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Tabell 1. En översikt över sex vetenskapliga studier som undersöker exkursioner i 

skolan ur olika perspektiv, så som lärares syn på exkursioner och om elever lär sig 
något av dem. 

Studie & 
landet den 
genomfördes i 

Studerad 
grupp 

Metod & 
studerat 
material 

Resultat 

Kisel (2005) 

USA 

Högstadielärare 115 enkäter och 
10 intervjuer 
samt 
observationer 

 

90 % av alla lärare utför 
exkursioner för att eleverna ska få 
uppleva och befästa den kunskap 
de lärde sig i teorin. 

Davidson m.fl. 
(2008) 

Nya Zeeland  

Högstadieelever 
och deras lärare 
i biologi 

Intervjuer, 
observation av 2 
klasser 

Lärarens upplägg både före, under 
och efter en exkursion har stor 
betydelse för elevernas lärande. 

Michie (1998) 

USA 

Gymnasielärare 
i naturvetenskap  

28 Intervjuer Flertalet av lärarna anser att 
exkursioner ger studenterna 
verkliga erfarenheter som de inte 
skulle kunna få genom teoretisk 
undervisning samt att lärande och 
motivation ökar. De ser tid, 
schema och ledning som problem 
med att utföra exkursioner. 

Hofstein och 
Orion (1991) 

Israel 

Gymnasieelever 
och deras lärare 
i naturvetenskap   

Tester och 
observation av 
296 elever och 8 
lärare 

Om elever är väl insatta i vad 
som ska ske på en exkursion 
och har goda förkunskaper 
ökar lärandet mer än om de 
inte har någon teoretisk 
bakgrund. Även utan teoretisk 
bakgrund ökar lärandet av 
exkursioner, dock inte i lika 
hög grad.  Lärarens förmåga att 
lära ut är en viktig variabel. 

Prokop m.fl. 
(2007) 

Slovakien 

Elever i åk 6 Tester av 143 
elever, varav 69 
stycken i 
kontrollgruppen 

Exkursioner leder till ökat lärande 
hos eleverna. Elevernas 
inställningar och attityder till 
biologi ökar efter en exkursion. 

Campbell m.fl. 
(1999) 

USA 

Gymnasieelever Tester av 475 
elever 

Exkursioner leder till ökad 
kunskap hos eleverna. Det finns 
en korrelation mellan större 
kunskap hos eleven och en mer 
positiv attityd till biologi och 
miljö. 
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2.6  Varför är min undersökning intressant? 

Studierna som redovisats ovan rör alla exkursioner som ett lärandetillfälle ur olika 
perspektiv, men ingen av dessa har det upplägg jag har. Den artikel som är mest lik 
min är Michies (1998) undersökning då även han intervjuade lärare i naturvetenskap 
på gymnasienivå om varför de gör exkursioner med sina elever. Men den aspekt han 
inte hade med i sin undersökning som jag anser är minst lika viktig är att fråga 
eleverna hur de upplever exkursioner eftersom det är de som ska lära sig av dem. 
Detta studerades heller inte i någon av de andra artiklarna. 

Många av de artiklar jag hittade handlar antingen om längre exkursioner (Schwartz 
1988), eller exkursioner på zoo eller museum (Rennie och McClafferty 1995). Mina 
egna erfarenheter är att de exkursioner som vanligen görs i svenska gymnasieskolor i 
biologi och naturkunskap är ute i naturen vid hav, sjöar eller skogar och de varar ofta 
bara några timmar eller som mest en dag. Detta gör min studie unik och mer 
applicerbar på den undervisning som sker i svenska gymnasieskolor.  

Jag ar valt att inte använda examensarbeten då dessa inte är granskade. Alla de 
studier som använts är internationella. De svenska studier som finns handlar främst 
om barn i de yngre åldrarna (Kleinferchner och Pfeiffer 2007) och det finns också 
många undersökningar om lärande utomhus på skolgården för mindre barn 
(Szczepanski m.fl. 2006; Åkerblom 2003). Jag hittade ingen som handlade om 
exkursioner i ekologi på gymnasienivå med de perspektiv som jag undersöker, därför 
anser jag att min undersökning är väldigt viktig för att visa på för- och nackdelar 
samt för att skapa en debatt kring exkursioner på gymnasiet. 
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3 METOD  

För att få svar på frågeställningarna, huruvida lärare anser att exkursioner i ekologi 
leder till ökat lärande hos eleverna samt om eleverna själva anser att exkursioner 
leder till ökat lärande, genomfördes en empirisk undersökning genom intervjuer och 
enkäter. Alla enkäter och intervjuer var frivilliga och elevernas enkäter var anonyma. 
De intervjuade godkände inspelning av intervjun samt att citat från den fick användas 
i rapporten. Det som framkom i intervjuerna och enkäterna hålls anonymt och 
används enbart i den här rapporten.   

3.1 Enkäter 

För att ta reda på vad lärare och elever anser om exkursioner i ekologi användes 
enkäter med öppna svar, d.v.s. att de som svarade själva fick formulera och skriva 
ner svaren (Trost, 2007) (bilaga 1; bilaga 2). Anledningen till att jag valde att 
använda mig av enkäter var att få så stort material som möjligt och därmed öka 
sannolikheten att få ett mer rättvisande resultat.  

Enkäten skickades ut via mail till 46 gymnasielärare i biologi eller naturkunskap som 
under november 2010 arbetade som lärare i södra Sverige. De valdes slumpmässigt 
ut efter att ha sökt efter gymnasieskolor i södra Sverige på internet. Efter det första 
utskicket skickades ytterligare två påminnelser ut med en veckas mellanrum till de 
som inte hade svarat. Mailadresserna hittades via olika skolors hemsidor. Av de 46 
lärare som enkäten skickades till svarade 17 stycken, vilket innebär en svarsfrekvens 
på 37 %. För att få ett mer säkerställt resultat, hade fler svar varit gynnsamt. Enligt 
Trost (2007) får man räkna med ett relativt stort bortfall när man skickar enkäter via 
mail då det är lättare att glömma bort att svara på ett mail jämfört med ett brev samt 
att det inte är säkert att mailet når fram till mottagaren.  

Till elevenkäten användes två naturvetenskapliga klasser från en medelstor stad i 
södra Sverige, som gick på två olika gymnasieskolor, skola A och skola B. Medan 
eleverna svarade på enkäten fanns jag närvarande i klassrummet i fall de skulle ha 
några frågor. Från skola A svarade 25 elever på enkäten. De gick i åk 2 och hade 
precis avslutat kursen Biologi A. Från skola B svarade 18 elever på enkäten, de gick 
i åk 1 och höll på att läsa Naturkunskap A, men hade ännu inte läst Biologi A. 
Anledningen till att elever på två olika skolor användes var för att minimera att 
skolmiljön påverkade resultatet. Skälet till att elever som hade läst olika kurser 
valdes var för att se om det var någon skillnad mellan dessa vilket det rimligen är då 
man i Biologi A mer går in på djupet i ekologin och även har mer tid till sitt 
förfogande för just detta vilket innebär möjlighet till fler och längre exkursioner.  

3.2 Intervjuer 
För att få djupare förståelse för hur lärare och elever resonerar kring exkursioner i 
ekologi valde jag att komplettera enkäterna med det som Patel och Davidson (2003) 
benämner som kvalitativa intervjuer med låg grad av strukturering. Detta innebär att 
de intervjuade fritt fick svara och motivera svaren. Standardiseringen på frågorna var 
hög, vilken innebär att alla intervjuade fick samma frågor så att möjlighet till 
jämförelse fanns (a.a.) (bilaga 3; bilaga 4). Intervjuerna gjordes i november 2010. 

Sammanlagt intervjuades fyra lärare, tre från skola A och en från skola B. Två av 
lärarna undervisar de elever som deltog i studien. Anledningen att just de två 
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skolorna valdes var på grund av att det enbart är de två kommunala skolor som har 
det naturvetenskapliga programmet i staden där undersökningen utfördes. 

I de klasser som svarade på enkäten valdes tre elever från varje klass ut, med 
varierande kunskapsnivå och lika många tjejer som killar. Anledningen till att elever 
med varierande kunskapsnivå valdes är eftersom Campbell m.fl. (1999) ser en 
korrelation mellan större kunskap hos eleven och en mer positiv attityd till biologi 
och miljö. Att intervjua elever med samma kunskapsnivå hade kunnat påverka 
resultatet så att det inte blev representativt för hela klassen eftersom kunskapsnivån 
varierade. Orsaken till att lika många av varje kön användes var att minimera 
genuspåverkan då detta inte undersöks i arbetet och inte ska påverka resultatet.  

3.3 Metodanalys  

Att använda sig av både enkäter och intervjuer gav både en bred och djup inblick i 
elevers och lärares syn på exkursioner. När jag lyssnade på inspelningarna i 
efterhand kan frågorna kanske tolkas som lite ledande och alla frågor var inte heller 
helt relevanta om man ser till frågeställningarna.  Eftersom resultaten inte är 
mätvärden utan vad människor berättar eller skriver, som jag sedan tolkar och 
redovisar blir inte resultatet exakt. Men jag har redovisat resultaten så rättvisande 
som möjligt och anser att kombinationen av både enkäter och intervjuer ledde till ett 
resultat som svarade på frågeställningarna och gav förståelse kring dessa.  
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4 RESULTAT 

Eftersom både lärare och elever samt olika metoder har använts för att undersöka 
frågeställningarna har resultaten delas in i fyra avsnitt för att lättare få en överblick 
över dessa: enkäter med lärare, enkäter med elever, intervjuer med lärare samt 
intervjuer med elever. Meningar i fet stil med ett F framför är de frågor som ställdes 
i enkäten eller under intervjun. 

4.1 Enkäter med lärare 

F: Brukar du ha en exkursion med eleverna när du går igenom ekologi? 

Av de 17 lärare som svarade på enkäten brukade 16 stycken ha exkursion med sina 
elever. Den läraren som inte brukade ha exkursioner skrev ”nej, inte så mycket 
längre då klasserna har blivit större och resurserna mindre”. En del av dem som 
brukade ha exkursioner skrev att de hade det om det var möjligt, andra skrev att det 
var självklart och en del angav att de brukar ha flera olika exkursioner i ekologi. 

F: Om du har en exkursion i ekologi, vad brukar eleverna få göra i stora drag? 

Det exkursionerna främst gick ut på var att studera olika ekosystem vid skogar, hav 
eller sjöar. Många använde sig också av naturrutor där man studerar de arter som 
finns där och försöker artbestämma dem. En del exkursioner var mer innehållsrika än 
andra. Någon lärare lät eleverna själva undersöka ett ekologiskt problem.  

F: Varför/varför inte har du exkursion med eleverna? 

En anledning som togs upp till att inte ha exkursion var att lektionerna kan vara för 
korta. Anledningarna till varför man ska ha exkursion med sina elever var desto fler. 
En lärare menade att ”exkursioner är oerhört viktiga för att eleverna ska få ett 
intresse för naturen och de som har intresse lär sig mycket bättre”. Att de ska få ett 
intresse påpekade flera lärare och även det faktum att de lär sig teori bättre praktiskt.  

F: Anser du att eleverna generellt tycker att det är roligt med exkursioner? 

Alla 17 lärare ansåg att eleverna tycker att det är roligt med exkursioner. Många 
skrev att de flesta elever tycker att det är roligt att komma bort från skolan och ut i 
naturen som omväxling. Men en del skrev att det beror på klassen, ”en del läser 
biologi för att de måste, andra för att de är intresserade”. Några skrev att det beror på 
vädret och att det är hela upplevelsen som gör att de tycker att det är kul, där 
samvaro med sina kamrater och att de får ha med sin matsäck och umgås 
tillsammans är en viktig del.  

F: Anser du att eleverna generellt blir mer motiverade efter en exkursion? 

Det var 12 stycken som svarade ja på frågan, ingen svarade nej men fem stycken 
hade svar som varken kunde klassificeras som ett ja eller nej. De menade att en del 
elever blir mer motiverade och andra inte. En lärare skrev att ”de naturvetenskapliga 
klasserna blir generellt motiverade av exkursioner, medan de andra klasserna inte blir 
så motiverade, men det är viktigt att ge sig ut ändå, för att ge de elever som vill se en 
helhet en chans att göra det”. Några av lärarna som ansåg att exkursioner ökade 
motivationen menade att det var lättare att återkoppla till det teoretiska på 
lektionerna efter en exkursion. En lärare skrev att ”frågorna haglar in efter en 
exkursion, vilket tyder på att motivationen ökar”. En annan nämnde att motivationen 
ökar mer om man lyckas att skapa tid för teoretisk inlärning av det som ska studeras 
på exkursionen innan man går ut.    
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F: Anser du att exkursionerna underlättar elevers lärande i ekologi? 

Det var 13 av lärarna som ansåg att exkursioner helt klart underlättar elevernas 
lärande, de resterande 4 skrev inte nej, men var lite mer skeptiska. De menade att det 
underlättade för vissa men inte för alla och att det beror på elevernas intresse.  

F: Varför tror du/tror du inte att exkursioner underlättar elevers lärande i 
ekologi? 

Flertalet av lärarna motiverade elevers lärande under exkursioner med att man får 
uppleva teorierna i boken i verkligheten och se en helhet samt att kunskapen fastnar 
lättare om man får göra saker istället för att bara läsa och lyssna och på så vis 
använder flera sinnen. En lärare skrev ”även om vissa elever inte alltid är bekväma i 
detta arbetssätt så lär de sig väldigt mycket av att se teorin i verkligheten. Man kan 
senare i klassrumsundervisningen återkomma till det praktiska de utförde och på så 
vis återskapa bilden de hade då”. 

F: Tror du att det finns vetenskapliga belägg för exkursioners betydelse för 
inlärning i ekologi? 

Alla lärare utom en trodde att det fanns vetenskapliga belägg, men ingen kunde peka 
ut något specifikt. Den lärare som skrev nej lämnade ingen motivering till detta.  

4.2 Enkäter med elever 
Då eleverna i undersökningen hade läst olika kurser redovisas först klasserna för sig 
under varje fråga sedan jämförs de med varandra. Eleverna i skola A gick i årskurs 2 
och har läst biologi A. Eleverna i skola B gick i årskurs 1 och höll på att läsa 
naturkunskap A. Samtliga elever läste på det naturvetenskapliga programmet. 

F: Vad har du fått göra under din/dina exkursioner i ekologi?  

 Skola A: De 25 elever från skola A som svarade på enkäten hade gjort två 
exkursioner i ekologi. Den ena var en heldagsexkursion till norra Öland, där de 
besökte en skog. De fick dels en guidad tur genom skogen och dels fick de göra en 
naturruta där de undersökte vilka organismer som fanns där och försökte 
artbestämma dem, samt undersökte klimatet. Den andra exkursionen var vid en 
strandäng vid Östersjön. Där studerade de Östersjön och undersökte vilka växter som 
levde i närheten och vilka organismer de hittade i havet med hjälp av olika sorters 
utrustning.  

Skola B: De 18 eleverna från skola B som svarade på enkäten hade gjort en 
exkursion i ekologi. Exkursionen var 90 minuter lång och de fick undersöka en 
omgivning med blommor och försöka artbestämma dessa. Exkursionen genomfördes 
i närheten av skolan och eleverna cyklade till platsen. 

F: Tycker du att exkursionerna var roliga? 

Skola A: 92 % av eleverna (23/25) tyckte att exkursionerna var roliga och resterande 
8 % tyckte att exkursionerna var tråkiga. 

Flertalet kommentarer om varför exkursionerna var roliga var att de fick komma bort 
från klassrummet och göra något praktiskt. En del sa också att det var roligt att de 
fick prova sina kunskaper och använda dem i verkligheten. Att de fick samarbeta och 
umgås med sina klasskamrater var också uppskattat. 

De elever som inte tyckte det var roligt ansåg att det var ointressant och att man inte 
kom fram till så mycket fast man var borta hela dagen. 
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Skola B: 56 % av eleverna (10/18) tyckte att exkursionen var rolig, medan de övriga 
44 % inte ansåg det. 

Den vanligaste anledningen till att eleverna tyckte att det var roligt var att de ansåg 
att det var intressant att komma ut och göra något annat än att sitta i klassrummet. En 
elev nämnde också att ”det var kul att testa kunskaper som vi hade om blommorna 
praktiskt”. 

Den främsta anledningen till att exkursionen inte var rolig var att eleverna inte var 
intresserade av blommor. Några elever skrev också att det inte kändes så viktigt och 
en elev skrev ”nej, för jag förstod ingenting”. 

F: Anser du att exkursionen ökade din motivation i att lära dig mer om ekologi? 

Skola A: 52 % av eleverna (13/25) ansåg att exkursionerna ökade deras motivation 
medan resterande 48 % inte ansåg att den gjorde det. 

En elev vars motivation ökade beskrev det som ”Det visade att man hade lärt sig 
något i skolan som sedan kunde utövas i praktiken ute i naturen”, detta påpekade 
flera av eleverna. En annan elev menade att man ”kommer närmare växt- och 
djurlivet än vad man gör i böckerna” vilket ökade motivationen. En del skrev också 
att det fick dem att se samband i naturen och få en helhetsbild på ett sätt som man 
inte kan få av böckerna.  

Flera av eleverna ansåg att det inte var någon skillnad i motivation före och efter en 
exkursion. De ansåg att exkursioner var roliga för stunden men när man var tillbaka i 
klassrummet igen, var motivationen som vanligt. Någon elev ansåg till och med att 
det sänkte motivationen eftersom ”det är så svårt att artbestämma allt i en ruta, så det 
kändes bara halvklart och då orkar jag inte lära mig mer” 

Skola B: 33 % av eleverna (6/18) ansåg att deras motivation ökade, medan 66 % inte 
ansåg att den gjorde det. 

De elever vars motivation ökade tyckte att det var intressant att få uppleva naturen i 
verkligheten istället för att läsa om det i en bok. En elev skrev att motivationen ökade 
”lite, men inte så mycket. Jag är inte så intresserad”. 

Anledningar till varför motivationen inte ökade var varierande. Några var inte 
intresserade av blommor, några blev uttråkade. Men några nämnde också att de var 
vana att vara ute i skogen och redan var intresserade som en anledning till varför 
deras motivation inte ökade. 

F: Anser du att du lärde dig något på exkursionen? 

Skola A: Det var 24 av 25 elever som svarade ja eller nej på frågan. 96 % av dessa 
elever (23/24) ansåg att de lärde sig något på exkursionen och 4 % ansåg inte det. 

Den elev som varken svarade ja eller nej skrev att ”det beror på, vissa exkursioner lär 
man sig mycket på, medan andra inget alls. Det man alltid brukar lära sig är att 
samarbeta, eftersom det ofta är grupparbete på exkursioner”. 

De allra flesta elever som svarade att de hade lärt sig något beskrev vad de hade lärt 
sig, så som att artbestämma växter och vilka växter och djur som levde på olika 
ställen och varför. En del påpekade även att man lärde sig att se samband som man 
inte sett innan. En elev skrev att ”man lär ju sig alltid något, men jag tror dock att jag 
hade lärt mig mer om vi bara studerat normalt”.  
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Skola B: 72 % av eleverna (13/18) ansåg att de lärde sig på exkursionen, medan 
resterande 28 % inte ansåg att de lärde sig något. 

Flera av eleverna som kände att de hade lärt sig något sa att de hade lärt sig olika 
delar på blommor och olika blomarter. En elev skrev ”Ja lite kanske, men jag hade 
lärt mig mer om jag hade varit intresserad och tyckt att det var kul” En elev som 
ansåg att han inte hade lärt sig något menade att man inte lär sig av att plocka 
blommor. 

F: Hade man kunnat göra på något annat sätt för att du skulle lära dig mer? 

Skola A: 28 % av eleverna kunde inte komma på något bättre sätt att göra 
exkursionen och 44 % svarade inte på frågan. En elev ansåg att ”lärarna skulle hållit 
lite mer i lektionen, för det är svårt som oerfaren att kunna förstå naturen och vilka 
blommor och djur som är vilka” medan en annan ansåg att man kunde tillgodogjort 
sig lika mycket kunskap på kortare tid och att ”det var tråkigt att bara följa enkla 
instruktioner”. 

Skola B: 17 % svarade inte på frågan, 44 % kunde inte komma på något och 11 % 
skrev att de tyckte att exkursionen var bra. De övriga kommentarerna var att man 
hade velat ha mer tid, fått mer hjälp av läraren och att man hade velat förbereda sig 
lite mer. 

4.2.1 Enkäter med elever: jämförelse mellan skola A och skola B 

Svaren på enkäten skiljde sig mellan de olika skolorna. Därför jämförs resultaten 
med varandra. Generellt sätt var eleverna från skola A mer positivt inställda till 
exkursioner, fler ansåg att lärande ökade, att exkursionerna var roliga och att deras 
motivation till att lära sig mer ökade av exkursionerna (Tabell 2).  

Tabell 2. En jämförelse mellan gymnasieelevers enkätsvar från två olika skolor, 

skola A och skola B, som visar på likheter och skillnader kring deras syn på 
exkursioner i ekologi. 

 Skola A Skola B 

Årskurs 2 1 

Kurs Biologi A Naturkunskap A 

Antal elever som svarade på enkäten 25 18 

Antal genomförda exkursioner 2 1 

Tid på exkursion  8 + 3 h 1,5 h 

Ansåg att exkursionen var rolig  92 % 56 % 

Ansåg att motivationen ökade 52 % 33 % 

Ansåg att lärande ökade 96 % 72 % 

Ansåg att utformningen bör ändras 28 % 28 % 
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4.3 Intervjuer med lärare 

De fyra lärare som intervjuades var alla utbildade gymnasielärare i kemi, biologi och 
naturkunskap med lång erfarenhet av att undervisa i dessa ämnen. De utförde alla 
exkursioner med sina elever i olika utsträckning. Samtliga hade exkursioner där 
eleverna fick lära sig att känna igen och artbestämma växter och undersöka 
omgivningen. Två av lärarna hade också exkursioner till Östersjön.  

F: Vad är det du vill att eleverna ska få ut av exkursionen? 

Anledningarna till att de hade exkursioner med sina elever var för att väcka intresse 
och låta dem uppleva naturen. En av lärarna uttryckte sig så här: ”Först och främst är 
det naturupplevelsen, alla har ju inte varit ute i naturen, det verkar som de är 
uppfödda i ett kontorslandskap. De får bekanta sig med delar av det svenska 
naturarvet och se hur det faktiskt ser ut i verkligheten”. 

F: Hur gör du för att se till att du får ut det du vill?  

På denna fråga hade lärarna varierande svar. En lärare framhöll vikten av förarbete 
och efterarbete för att få ut det de ville av exkursionen. En annan menade att det var 
viktigt att låta eleverna få arbeta och planera självständigt så de får tänka själva och 
resonera kring det de ser vilket en annan lärare också ansåg när det gällde de 
naturvetenskapliga klasserna. Men de exkursioner de hade med de elever som inte 
läste naturvetenskap fick man styra mer och en av lärarna sa ”till de andra eleverna 
får man säga att det gäller betyg och prov annars hade de jobbat lika hårt som vi hade 
gjort utan lön”. 

F: Anser du att exkursioner leder till ökat lärande hos eleverna? 

Samtliga lärare ansåg att exkursioner leder till ökat lärande. En lärare menade att 
”Exkursioner är jätteviktiga, en ekologiundervisning utan exkursion är som att lära 
sig simma utan vatten”. Medan en annan var lite mer skeptisk, han sa att 
”exkursioner leder till lärande, men inte så mycket som vi tror. Jag tror med rätt 
förutsättningar hade man kunnat göra det riktigt bra men man har inte kraft att 
prioritera någonting utöver allt det man måste hinna med”. 

F: Hur viktiga är exkursioner för dig jämfört med den vanliga undervisningen? 

Tre av lärarna ansåg att exkursionerna var minst lika viktiga som den vanliga 
undervisningen, om inte ännu viktigare. En av lärarna menade att man öppnar upp 
andra vinklar än de man får i klassrummet ute på exkursioner. Den fjärde läraren 
ansåg att exkursionerna blir mindre och mindre viktiga eftersom han menade att 
eleverna ska ha medinflytande och att de i regel är bekväma av sig och hellre vill 
vara kvar i skolan.  

F: Märker du någon skillnad på elevernas attityd till ekologi efter en 
exkursion? 

En av lärarna märkte en stor positiv förändring i attityden och menade att de älskar 
att vara ute på exkursionen. En av lärarna ansåg inte att deras attityd förändrades. 
Den tredje läraren som ibland hade exkursion med övernattning med sina elever såg 
en positiv förändring hos dem, medan han inte såg detta på de kortare exkursionerna 
som bara är 1,5 h långa. Den fjärde läraren ansåg att de elever som läste på det 
naturvetenskapliga programmet var positivt inställda både innan och efter en 
exkursion medan det var mer klagomål på exkursionerna med de övriga 
programmen.  
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F: Påverkas elevernas motivation av en exkursion? 

Två av lärarna ansåg att elevernas motivation ökade medan de andra två inte ansåg 
det. En av lärarna svarade ”Nja det är väl inte alltid man märker det så mycket men 
jag är övertygad om att det betyder mycket för deras framtid, kanske framtida 
yrkesval och även hela deras intresse för livet, jag tror att många behåller det om 
man väcker något på en exkursion”. 

F: Tar du med alla klasser på exkursion, även i naturkunskap? 

Två av lärarna hade exkursion med alla sina klasser när de gick igenom 
ekologiavsnittet, oavsett om det är i naturkunskap eller biologi om det är möjligt. 
Den tredje läraren svarade att det inte alltid gick, främst då av praktiska skäl så som 
att man har korta lektioner och inte tillgång till buss så att man kan ta sig till 
intressanta platser. Den sista läraren hade enbart exkursion med eleverna som läser 
biologi, hon sa ”nej, det har jag inte, arbetsgivaren betalar för skorpor och får 
wienerbröd. Jag slutar att bjuda på det gratisarbete som det innebär att ta ut 
naturkunskapselever på exkursion. Även fast jag vet att det är mycket positiva 
effekter så bjuder jag inte på det längre”. 

F: Har du möjlighet att göra det du vill på exkursionerna och kan du styra när 
du ska ha dem? 

Ingen av de fyra lärarna ansåg att de kunde göra det de ville på exkursionerna. De 
tog upp transportproblemet då det är väldigt dyrt att hyra bussar och även problemet 
med schemat då laborationstillfällena ofta ligger mot andra lektioner och det är svårt 
att byta tider med andra lärare. De sa också att de inte finns några pengar som 
bekostar exkursioner. 

Ingen av lärarna ansåg att de själva kunde styra när de skulle ha exkursionerna. Även 
här kom problemet med att man är bunden till schemat upp. En lärare sa ”nej absolut 
inte, det får bli när det passar in. Här läggs exkursion vid ett tillfälle på våren och då 
fick vi ändå mycket skäll från de andra lärarna för att det krockade, så det blev 
verkligen mycket hat mot oss för att vi var ute vid ett tillfälle”. 

F: Kan du se några problem med att utföra exkursioner? 

Samtliga lärare tog även här upp problemet med schemat, vilket gjorde det svårt med 
långa exkursioner och möjligheten till att vara flexibel. De tog även upp att det inte 
fanns några pengar till exkursioner. En av lärarna menade också att klasstorleken är 
ett problem och att det hade underlättat om man hade kunnat göra exkursionerna i 
halvklass. En annan tyckte att säkerheten var ett problem eftersom man som lärare är 
ansvarig för att allt ska fungera och att ingen skadar sig, vilket är ett krävande jobb 
om man är ensam med 30 elever.  

4.4 Intervjuer med elever 

De elever som intervjuades gick i samma klasser som enkäten utfördes i, vilket 
innebär att de tre eleverna från skola A hade läst Biologi A och de tre eleverna från 
skola B höll på att läsa Naturkunskap. De tre eleverna från skola A har besökt en 
skog på norra Öland samt Östersjön. De tre eleverna som intervjuades från skola B 
har varit ute på en exkursion där de artbestämde blommor. 

 Även här redovisas svaren från skola A och skola B var för sig eftersom de går i 
olika årskurser, har haft olika exkursioner och läser olika kurser. 
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F: Vad tycker du om ämnet ekologi? 

 Skola A: Alla elever tyckte att ekologi var ett intressant ämne eftersom man får lära 
sig hur naturen fungerar. En elev svarade ” ekologi är intressant tycker jag, från 
början visste man inte att skogen var mer än en skog, men det är ju ett supersystem 
där alla organismer lever tillsammans och påverkar varandra” och en annan sa ”jag 
tycker att det är ett väldigt viktigt ämne, så man ser hur människan påverkar naturen, 
hur det kommer att drabba oss i framtiden, jag tror inte så många inser det”. 

Skola B: Alla eleverna tyckte att ekologi var ett intressant ämne. En elev sa att det 
var intressant eftersom det handlade om hur blommor fungerar och hänger ihop med 
allt. 

F: Tycker du att exkursionerna var roliga? 

Skola A: Alla tre eleverna ansåg att exkursionerna var roliga. En elev sa att det är 
schysst att komma bort lite från skolböckerna och jobba i en annorlunda miljö”. 

Skola B: Alla tre eleverna ansåg att exkursionerna var roliga. En elev tyckte att det 
var roligt ”att man faktiskt åker ut och tittar på blommor och får se saker som vi 
pratade om på lektionerna och inte bara är i klassrummet hela tiden”. 

F: Om du jämför med en vanlig ekologilektion, tycker du att det är roligare 
eller tråkigare med exkursioner? 

Skola A: Två av eleverna ansåg att exkursioner var roligare. Den tredje eleven 
svarade att ”det finns både fördelar och nackdelar, man lär sig på ett annat sätt, det 
blir mer intressant när man hittar smådjur och så men sen så behöver man ju de 
vanliga lektionerna också för att förstå vad det är man gör”. 

Skola B: En elev tyckte att det var roligare eftersom man fick arbeta praktiskt. En 
annan sa att ”det är roligare att få gå ut och se hur det verkligen är, stället för att bara 
prata om det”. Den tredje eleven ansåg att ”man får mer att kolla igenom saker på 
lektionerna, på exkursionen går du mer på djupet på en sak som man ska göra, bra 
för omväxling, men inte bara exkursioner för man lär sig inte tillräckligt snabbt på 
den tiden”.  

F: Anser du att exkursionen ökade din motivation till att lära dig mer om 
ekologi? 

Skola A: Alla elever ansåg att exkursionen ökade deras motivation.  En elev svarade 
”ja det tycker jag, det är själva uppgiften att få göra något tillsammans med klassen 
som är bra, och eftersom man får göra det med klassen blir man mer motiverad att 
göra det och då kan man lära sig någonting”. 

Skola B: En elev ansåg inte att exkursionen påverkade motivationen. En annan var 
lite tveksam och svarade ”nja, inte jättemycket men det var intressant att få se hur 
saker man lär sig i skolan passar ihop med världen så att man kan säga att det gjorde 
det till en viss del, det blev annat än bara prat på lektionerna”. Den tredje ansåg att 
det gjorde det eftersom när man lyckades med uppgiften man fick under exkursionen 
så blev man sporrad att veta mer. 

F: Lärde du dig något på exkursionen? 

Skola A: Samtliga elever svarade jakande på denna fråga. En elev menade att ”i och 
med att man ska ta reda på saker själv så blir man mer intresserad och då lär man sig 
ju mycket mer. Men man skulle ju kunna lära sig det i klassrummet men det är ju 
roligare på exkursion och då blir man ju mer motiverad och så”. 
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Skola B: Samtliga elever ansåg att de lärde sig något på exkursionen. En elev 
svarade ”ja, eftersom man får se hur det ser ut i verkligheten, det funkar ju inte alltid 
med bara genomgångar utan man får se det på riktigt”. 

F: Om du jämför med en vanlig lektion, lärde du dig mer eller mindre på 
exkursionerna? 

Skola A: En elev svarade att han lär sig mer på en exkursion. Den andra eleven 
svarade att ”det bli koncentrerat på en grej och det tar mycket längre tid på en 
exkursion, så man lär sig om mycket olika saker på en lektion men väldigt mycket 
om den grejen man gör på exkursionen”. Den tredje eleven framhöll att det man lär 
sig på lektionen också är viktigt, men att det är när man kommer ut på exkursionen 
som man ser helheten och förstår varför allt är som det är för att man då ser helheten 
själv och inte bara i teorin.  

Skola B: Två av eleverna ansåg att de lärde sig mer på en exkursion eftersom man 
kunde se och känna på blommorna . Den tredje eleven svarade att ”det kan nog bero 
på vad det är för ämne, vissa saker är bättre på exkursion och andra är lättare att läsa 
om. Men det kan vara bra att göra både och så man får både det teoretiska och 
praktiska” 

F: Tycker du att läraren lägger upp exkursionen på ett bra sätt? 

Skola A: En av eleverna ansåg att upplägget var lite för slappt, han ville att det skulle 
vara mer krav på eleverna så att det inte blev för oseriöst. De andra två tyckte att 
upplägget var bra eftersom man fick ta reda på saker själv och arbeta tillsammans 
med några klasskamrater. 

Skola B: Samtliga elever ansåg att läraren hade lagt upp exkursionerna på ett bra sätt. 

F: Hade man kunnat göra på något annat sätt för att du skulle lära dig mer? 

Skola A: En av eleverna ansåg inte det. En annan elev svarade att ”det beror på, för 
att förstå mer kan man studera ekosystemen så man kunde göra egen näringsväv och 
så där”. Den tredje eleven ansåg att lärare skulle kolla så att man gjorde de uppgifter 
man hade blivit tilldelad så att man inte skjuter upp det man ska göra och tappar bort 
lärandetillfället.  

Skola B: En elev ansåg att man skulle ha pratat lite mer om blommor och 
artbestämning innan de gick ut på exkursionen. En annan elev tyckte att det kunde ha 
varit lite mer strukturerat. 

F: Har exkursionen påverkat ditt sätt att se på miljön? 

Skola A: Alla elever ansåg att det hade påverkat dem, men i varierande grad. En elev 
sa ”ja det har det, när vi hittade skräp i vår naturruta så började man fundera på att 
man ska slänga skräp i papperskorgen. För det ser ju inte bra ut och det är ju inte bra 
för naturen heller”. En annan menade att man visste mycket redan innan men att det 
blev förstärkt av att vara ute på exkursion. 

Skola B: Ingen av eleverna ansåg att exkursionen hade påverkat deras sätt att se på 
miljön. 
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4.4.1 Intervjuer med elever: jämförelse mellan skola A och skola B 

Svaren på intervjuerna mellan de båda skolorna jämförs med varandra för att se om 
det finns några likheter och skillnader. Den största skillnaden var huruvida synen på 
miljön påverkades av exkursionen, då samtliga elever från skola A ansåg att deras 
syn på miljön hade förändrats, medan ingen i skola B ansåg detta. Samtliga elever 
från båda skolorna ansåg att exkursioner var roliga och att de ledde till ökat lärande 
(Tabell 3). 

Tabell 3. En jämförelse mellan gymnasieelevers intervjusvar från två olika skolor, 

skola A och skola B, som visar på likheter och skillnader kring deras syn på 
exkursioner i ekologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 Skola A Skola B 

Antal intervjuade elever 3 3 

Åsikt om ekologi Intressant Intressant 

Ansåg att exkursionen var rolig  3 (100 %) 3 (100 %) 

Ansåg att exkursionen var roligare än lektioner  2 (67 %) 2 (67 %) 

Ansåg att motivation ökade  3 (100 %) 2 (67 %) 

Ansåg att lärande ökade  3 (100 %) 3 (100 %) 

Ansåg att utformningen var bra  2 (67 %) 3 (100 %) 

Ansåg att miljösynen påverkades  3 (100 %) 0 (0 %) 
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5 DISKUSSION 

 

5.1 Lärares syn på exkursioner 

En av frågeställningarna i den här undersökningen var huruvida lärare anser att 
exkursioner leder till ökat lärande hos eleverna. Alla lärare, såväl de som 
intervjuades som de som svarade på enkäterna, svarade ja på denna fråga. Flertalet 
var övertygande om att elevernas lärande ökade medan några ansåg att en del elever 
lärde sig genom praktisk tillämpning av den teoretiska kunskapen medan andra inte 
gjorde det och att det berodde på intresset för ekologi. Campbell (1999) visar att de 
elever som har en negativ inställning till ämnet innan en exkursion får en än mer 
negativ inställning efter en exkursion och att det finns ett samband mellan inställning 
och kunskap. Har eleverna en negativ inställning till ekologi kommer deras lärande 
troligen inte att öka av en exkursion vilket en del av lärarna i min undersökning 
poängterade. Enligt Hofstein och Orion (1991) beror elevers lärande till en viss del 
på läraren, hur denne lägger upp exkursionen och vilket för- och efterarbete eleverna 
får göra. Eftersom kunskap och inställning till ämnet enligt Campbell (1999) är 
korrelerade samt att Hofstein och Orion (1991) visar att lärarens förmåga att 
undervisa påverkar elevernas lärande, bör man som lärare kunna påverka antalet 
elever som blir intresserade av ämnet och då också hur mycket de lär sig genom att 
göra undervisningen mer intresseveckande och varierande så den är anpassad till alla 
elever. Om lärarna i min undersökning hade lagt upp lektionerna och exkursionerna 
på ett annorlunda sätt kanske fler elever hade varit intresserade och tyckt att 
exkursionerna var roliga och lärorika.   

Anledningen till att lärarna i undersökningen hade exkursioner med sina elever var 
främst för att eleverna skulle få ett intresse för naturen och ekologi och uppleva 
verkligheten samt det faktum att de flesta lär sig bättre praktiskt. Detta stämmer 
överens med Dewey och Freinets teorier om att en viktig del i lärandet är förvärva 
sig kunskap praktiskt (Sundgren 2005; Nordheden 2005). En viktig faktor som både 
Freinet och Dewey poängterar är att det man gör ska ha ett motiv eller en mottagare 
av den praktiska handlingen (a.a.), vilket jag inte upplevde att eleverna hade när de 
berättade om sina exkursioner. För lärarna var målet att eleverna ska få uppleva 
naturen och få ett intresse, men vad hade eleverna för mål att uppfylla med 
exkursionen? Kanske kan ett syfte utöver att göra det som lärarna säger att man ska 
göra under en exkursion leda till att fler elever tycker att det är roligt och lärorikt och 
mer intressant? En annan del som var viktig, särskilt i frienetpedagogiken var att man 
ska utgå från elevernas egna intressen och behov genom att låta dem själva planera 
och välja vad de vill lära sig mer om (Isaksson 1996). Detta fick inte eleverna i min 
undersökning knappt alls göra, utan de fick uppgifter som de skulle hinna med under 
exkursionen som sedan skulle redovisas för läraren. En av lärarna under intervjun sa 
dock att den uppgiften eleverna fick inte var styrd utan att de själva fick komma på 
hur de skulle lösa den, vilket om man ser till Freinet är ett steg i rätt riktning. Men 
samme lärare tog också upp att graden av frihet som eleverna får beror på hur 
klassen är. Även elevernas åsikter varierade i den här frågan, en del tyckte att det var 
alltför styrt medan andra ville ha större styrning.  

I Lpf 94 står det att man ska anpassa undervisningen efter varje elev (Skolverket 
2009), vilket läraren försökte göra, i alla fall anpassa det efter varje klass. Jag anser 
att man måste anpassa undervisningen, även exkursioner, efter vilka elever man har 
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för att de ska lära sig så mycket som möjligt även om det är svårt att anpassa 
undervisningen till varje elev i en klass på 30 personer när man är ensam lärare. 
Detta påpekades av flera lärare i undersökningen. Kanske hade lärarna haft fler 
exkursioner och kanske hade eleverna lärt sig ännu mer om klasserna varit mindre? 

I Kisels (2005) studie anser lärarna att det viktigaste med exkursionen är att den har 
en koppling till kursplanen för att ge ökat lärande, vilket ingen av lärarna i min 
undersökning nämnde. En av lärarna som intervjuades i denna undersökning tog 
dock upp vikten av förarbete och efterarbete i klassrummet i samband med en 
exkursion. Kanske är det av de intervjuade lärarna i min undersökning underförstått 
att det eleverna lär sig under en exkursion är en del av kursplanen eller så är 
naturupplevelsen i sig det viktigaste för lärarna i den här undersökningen. Den 
viktigaste anledningen till att lärare utför exkursioner med sina elever är enligt 
Michies (1998) att ge eleverna praktiska och verkliga erfarenheter. Dessa resultat 
överensstämmer mer med de resultat som framkom i min undersökning jämfört med 
Kisels (2005) studie. Men jag anser att i grund och botten är resultaten i stort både 
från Michies (1998) och Kisels (2005) studie och min undersökning lika varandra, de 
ät bara olika formulerade. Detta innebär att en lärares generella syn på varför man 
har exkursioner med sina elever är för att de ska få uppleva naturen och lära sig på så 
sätt istället för att bara läsa om den. Samspelet i naturen är vad ekologi handlar om 
och det står också i kursplanen för biologi att eleverna ska planera och genomföra 
fältstudier (Skolverket 2000a) och i läroplanen står det att man ska få tillämpa de 
kunskaper man har praktiskt (Skolverket 2009). Det var inte alla elever som tyckte 
att det var roligt att vara ute i naturen och en lärare som intervjuades sa att en del 
elever inte har varit ute i naturen innan och verkar vara födda i ett kontorslandskap. 
Kanske är det ännu viktigare för dem att man har exkursioner i skolan då skolan ska 
lära elever om samhället och miljön vi lever i, vilket naturen är en viktig del av.  

Samtliga fyra lärare som intervjuades och 16 av 17 lärare som svarade på enkäten 
hade exkursioner med sina elever. Flertalet av dem hade flera exkursioner i ekologi. 
Bara för att 95 % av lärarna i undersökningen hade exkursioner med sina elever 
behöver inte det betyda att så stor andel av alla lärare i biologi och naturkunskap har 
exkursioner i ekologi med sina elever, då det var 29 lärare som inte svarade på 
enkäten och en anledning till att inte svara skulle kunna vara för att de inte har 
exkursion med sina elever. Den enda lärare som svarade att han inte hade 
exkursioner motiverade det med att klasserna var för stora och resurserna för knappa, 
vilket samtliga av de intervjuade lärarna också ansåg. De tog även upp den tidsbrist 
som finns och problem med att anpassa schemat, vilket även nämndes av en lärare 
som svarade på enkäten. Michie (1998) visar i sin studie att dessa problem är vanliga 
hos lärare som vill utföra exkursioner med sina elever. Kisel (2005) visar också att 
lärare själva sällan får välja hur många eller när de vill utföra sina exkursioner, vilket 
lärarna i min undersökning också tog upp. Alla dessa problem och bristen av stöd 
från ledningen verkar vara en stor anledning till att lärare inte kan göra de 
exkursioner de vill.  Detta påverkar rimligtvis elevernas lärande och syn på 
exkursioner och även lärarnas motivation till att ordna exkursioner eftersom det 
kräver mycket ansträngning. Min undersökning visar att eleverna tyckte att det var 
roligt och lärorikt med exkursioner och flera andra studier visar att eleverna lär sig på 
exkursioner (Hofstein och Orion 1991; Prokop m.fl. 2007; Campbell m.fl. 1999). 
Borde inte ledningen då vara mera stöttande och hjälpsamma så att lärarna får 
möjlighet att lättare kunna ha bra exkursioner med sina elever?   
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Alla lärare som svarade på enkäten utom en trodde att det fanns vetenskapliga belägg 
för att exkursioner leder till ökat lärande, men ingen kunde peka ut något specifikt 
som de hade tagit del av. De undersökningar som jag har fördjupat mig i som 
undersöker detta (Prokop m.fl. 2007; Campbell m.fl. 1999) visar att det finns 
vetenskapliga belägg för att exkursioner leder till ökat lärande. Detta innebär att 
lärarna i min undersökning har rätt angående att elever lär sig av exkursioner samt att 
det finns forskning som visar det. Prokop m.fl. (2007) har gjort en omfattande 
undersökning där de använt både en kontrollgrupp och förtester och eftertester för att 
se om det var någon ökning av kunskapen hos eleverna. Dock var testet som gjordes 
efter exkursionen i snar anslutning till denna. De följde inte upp och kontrollerade 
om kunskapen var bestående, vilket är syftet med lärande. Huruvida kunskaperna satt 
kvar under en längre tid testades däremot av Davidson m.fl. (2008) och de visar att 
det beror på hur läraren lägger upp exkursionen och vilket för- och efterarbete som 
genomförs. Alltså räcker det inte bara med att ta ut eleverna på en exkursion för att 
de ska lära sig något utan det krävs också att exkursionerna kopplas till teori och 
läggs upp på ett sätt som gynnar lärande. Endast en av lärarna som intervjuades tog 
upp vikten av för- och efterarbete när frågan om hur de ser till att få ut det de vill av 
exkursionerna ställdes. Om frågan hade varit mer inriktad på just för- och efterarbete 
tror jag flera av lärarna hade sagt att de använde sig av det, då tanken med 
exkursioner är att befästa den teoretiska kunskapen praktiskt vilket innebär att teori 
och praktik bör vara sammanlänkade. Men eftersom inte frågan ställdes är detta bara 
en oprövad hypotes. 

5.2 Elevers syn på exkursioner 

Generellt sett ansåg de flesta elever att exkursionerna var roliga och ledde till ökad 
kunskap, vilket överensstämmer med lärarnas åsikter. Jag har dock inte kunnat hitta 
någon studie som undersöker elevers åsikter om deras eget lärande, enbart studier 
som har undersökt om det sker något faktiskt lärande och om elevernas attityder till 
ämnet påverkas (Hofstein och Orion 1991; Prokop m.fl. 2007), vilket gör min studie 
unik och viktig då jag anser att det är av stor betydelse att eleverna också upplever att 
de lär sig något.  

En del av eleverna från båda klasserna var negativt inställda till exkursioner, de 
ansåg varken att de var roliga eller att de lärde sig någonting på dem, vilket berodde 
på att de inte var intresserade av ämnet. Detta hade lärarna kännedom om då flera av 
dem skrev att det gynnar motivation och lärande för dem som är intresserade. Vissa 
av eleverna menade att det berodde på exkursionernas upplägg. Några ansåg att det 
var för enkelt och saknade utmaning medan andra ansåg att det var för svårt och att 
de inte förstod hur de skulle göra. En del elever ansåg att exkursionen var alltför 
styrd av lärarna medan andra ansåg att de var för lite styrda vilket ledde till att en del 
elever inte utförde uppgiften som de hade fått. Detta indikerar att det är väldigt svårt 
för en lärare att få alla elever att tycka att en exkursion är rolig och lärande eftersom 
de är olika intresserade, har olika stor kunskap och vill ha olika upplägg på 
exkursionen.  

Det var främst de eleverna som gick på skola B som sa att de inte var intresserade 
och ansåg att exkursionen var tråkig. Deras motivering var ofta att de inte var 
intresserade av blommor. Ingen nämnde att de tycker att det är tråkigt att vara ute i 
naturen eller på exkursion utan det var just uppgiften att studera blommor som inte 
verkade vara rolig, vilket tyder på att det inte är exkursioner i sig de tycker är tråkiga 
utan just den specifika uppgiften. Detta var den enda exkursion de hade gjort och den 
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varade bara i 1,5 timmar vilket kan påverka resultatet och även förklara att eleverna 
från skola A i större utsträckning ansåg att exkursionerna var roliga, att motivationen 
att lära mer ökade samt att de lärde sig mer (Tabell 2). Även det faktum att eleverna 
från skola A hade läst naturvetenskap ett år längre än eleverna från skola B kan ha 
påverkat.  

Intervjuresultaten mellan skola A och skola B liknade varandra förutom i 
miljöaspekten. Ingen av eleverna från skola B ansåg att deras miljösyn påverkades 
medan alla från skola A ansåg att den gjorde det (Tabell 3). Även detta kan bero på 
den korta tiden eleverna från skola B var ute på exkursion och att exkursionerna på 
skolorna var upplagda på olika sätt. En annan viktig faktor som jag anser kan ha 
påverkat den stora skillnaden i miljösyn är den undervisningen de fått i klassrummet. 
I Biologi A går man mer in på djupet med miljöproblem och man ser hur människan 
påverkar djur- och växtlivet i större grad än i Naturkunskap A, dels eftersom Biologi 
A är en större kurs och dels för att Naturkunskap A även ska innehålla kemi och 
fysik vilket innebär att man som lärare inte har möjlighet att gå in på djupet i 
ekologin. Det skulle vara spännande att göra om undersökningen med eleverna från 
skola B när de har läst Biologi A eller gjort fler exkursioner för att se om deras svar 
har förändrats.  

Hofstein och Orion (1991) visar att lärarens förmåga att lära ut är en viktig variabel 
och kunde förklara en variation på 16 % skillnad av lärandet och attityden hos olika 
klasser som utför exkursioner. Davidson m.fl. (2008) visar att lärarens upplägg både 
innan, under och efter en exkursion är en viktig del av elevernas lärande. Det kan 
vara ytterligare en möjlig förklaring till skillnaderna mellan skola A och skola B. 
Dock var det främst resultatet av elevenkäterna som skiljde sig åt. Intervjuresultaten 
var relativt lika varandra mellan de båda skolorna. Givetvis kan det faktum att det 
var få elever som intervjuades spela in, vilket innebär att slumpen avgjorde att 
samtliga var positivt inställda till exkursioner och ansåg att de ledde till lärande, 
vilket inte speglade den generella synen från skola B. Men man kan också spekulera 
i om skillnaden i metod spelar roll. Det kan vara så att det blir mer anonymt att fylla i 
en enkät än att svara på frågor ansikte mot ansikte under en intervju. Även mitt sätt 
att intervjua kan ha påverkat resultatet. Lantz (2007) menar att samspelet mellan den 
som intervjuar och den som blir intervjuad påverkar svaren genom att den som 
intervjuar visar med kroppsspråk eller hur man ställer frågan vilket svar denne själv 
anser vara rätt. Kanske kan jag omedvetet ha överfört min positiva inställning till 
exkursioner på eleverna jag intervjuade. 

Lärarna i Michies (1998) undersökning ansåg att exkursioner ökar elevernas 
förståelse för hur olika delar av ekologin hör ihop samt att det ökar deras attityder till 
vetenskap och även deras motivation att arbeta i klassrummet. Detta ansåg även 
Dewey som menar att om man kombinerar teori med sinnesupplevelser så ökar 
lärande och man får en helhet (Dewey 1980). Flera av eleverna i min undersökning 
påpekade att man förstår helheten av det man har lärt sig i teorin genom att vara ute 
på en exkursion vilket visar att lärare har en bra bild över hur elever upplever 
exkursioner. Ungefär hälften av eleverna från skola A och en tredje del av eleverna 
från skola B ansåg att motivationen till att lära mer ökade. Alltså ökade inte viljan att 
lära sig mer om ekologi i så stor utsträckning i någon av klasserna. En motivering till 
det var att exkursionen var roligt för stunden men när man var tillbaka i klassrummet 
igen var motivationen som vanligt igen. Kanske kan detta bero på att eleverna inte 
såg ett större motiv till det de gjorde på exkursionen (Sundgren 2005; Nordheden 
2005). Jag anser att om man ser en mening med det man gör får det en att vilja ta 
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reda på och lära sig mer, vilket jag upplevde att flera av eleverna saknade. Det var 
dock fler som blev motiverade att lära sig mer i skola A. Där hade eleverna spenderat 
längre tid ute på exkursion vilket möjligen kan tyda på att ju mer man har fått vara 
ute på exkursioner desto mer får eleverna ut av det och de blir mer motiverade att 
lära sig mer, vilket vore spännande att undersöka närmare i fortsatt forskning. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 
Detta var en liten undersökning som visar på en tendens att exkursioner leder till 
bättre lärande. Det skulle vara intressant att upprepa den med fler intervjuer och 
enkäter och även undersöka elevernas faktiska lärande genom olika tester. Andra 
aspekter som man i vidare forskning kan undersöka är om olika upplägg på 
exkursioner påverkar elevernas lärande. Man kan även undersöka hur lång en 
exkursion bör vara eller om synen på exkursioner är olika beroende på kön eller 
ålder. Även vidare studier av elevernas syn på lärande vore intressant eftersom det 
verkar som att jag är ensam om att ha undersökt det. En annan spännande vinkel som 
kan ge förståelse för inlärningseffekter av exkursioner är att jämföra hur lärarens syn 
på exkursioner påverkar de elever som denne undervisar. Det finns mycket kvar att 
studera och jag hoppas att min undersökning kommer att leda till att fler blir 
intresserade och vill ta reda på mer för att hjälpa lärare att förbättra exkursioner så att 
de leder till maximalt lärande hos eleverna.    

5.4 Slutord 

Jag är medveten om att det krävs större underlag och djupare analys av tidigare 
forskning för att kunna dra helt korrekta slutsatser, men denna undersökning kan 
ändå ge en indikation av lärares och elevers syn på exkursioner. De resultat som har 
erhållits har stora likheter med tidigare forskningsresultat inom området vilket tyder 
på att de är giltiga för fler lärare och elever än de som har deltagit i undersökningen. 
Men också nya resultat har framkommit som jag anser är av stor vikt för att få 
förståelse för exkursioner ur ett lärandeperspektiv, exempelvis att elever i hög grad 
själva anser att de lär sig av exkursioner och att de anser att exkursioner hjälper dem 
att få en helhetsbild av de fenomen som finns i naturen.  

I min hypotes skrev jag att eleverna skulle tycka att exkursionerna var roliga, vilket 
flertalet gjorde, men att de inte skulle anse att de hade lärt sig särskilt mycket. 
Resultatet av denna undersökning förvånade mig på ett positivt sätt, när jag insåg hur 
pass mycket eleverna reflekterade över sitt eget lärande. Detta har fått mig och 
förhoppningsvis alla andra som tar del av det här arbetet att inse att exkursioner 
gynnar lärande. Eleverna tycker att det är roligt och lärorikt och deras motivation för 
att lära mer ökar.  

Så gå ut på exkursion med dina elever, ta kampen med ledningen och se till att få 
göra de exkursioner du vill, eftersom tidigare forskning visar att exkursionens 
upplägg spelar roll, vilket man också kan se i denna undersökning. Dessutom är för- 
och efterarbete, liksom en klar målsättning med exkursionen, viktig för elevernas 
lärande, så planera därför exkursionerna noga och arbeta med dem i klassrummet för 
att gynna elevernas lärande så mycket som möjligt.  
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BILAGA 1 

Enkät till lärare 
 

1) Brukar du ha en exkursion med eleverna när du går igenom ekologi? 
 
 
2) Om du har en exkursion i ekologi, vad brukar eleverna få göra i stora drag?  
 
 
3) Varför/varför inte har du en exkursion med eleverna? 
 
 
4) Anser du att eleverna generellt tycker att det är roligt med exkursionen? Motivera 
gärna! 
 
 
5) Anser du att eleverna generellt blir mer motiverade av en exkursion? Motivera 
gärna!  
 
 
6) Anser du att exkursioner underlättar elevers lärande i ekologi? 
 
 
7) Varför tror du/tror du inte att exkursioner underlättar elevers lärande i ekologi? 
 
 
8) Tror du att det finns vetenskapliga belägg för exkursioners betydelse för inlärning 
i ekologi? 
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BILAGA 2 

Enkät till elever 

 
1) Vad har du fått göra under din/dina exkursioner i ekologi?  

 

2) Tycker du att exkursionen var rolig? Motivera! 

 

3) Anser du att exkursionen ökade din motivation i att lära dig mer om ekologi? 
Motivera! 

 

4) Anser du att du lärde dig något på exkursionen? Motivera! 
 

5) Hade man kunnat göra på något annat sätt för att du skulle lära dig mer, tror 
du? I så fall vad? 
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 BILAGA 3 

Intervjufrågor till lärare 
 

1) Vilka ämnen undervisar du i? 
 

2) Hur länge har du undervisat? 
 

3) Brukar du ha exkursioner med dina elever när du går igenom 
ekologiavsnittet? 

 

När du har en exkursion i ekologi:   

4) Hur brukar dina exkursioner vara upplagda? 
 

5) Vad är det du vill att eleverna ska få ut av exkursionerna? 
 

6) Hur gör du för att se till att få ut det du vill? 
 

7) Anser du att exkursioner leder till ökat lärande hos eleverna? 
 

8) Hur viktiga är exkursionerna för dig jämfört med den vanliga under 
visningen? 

 

9) Märker du någon skillnad på elevernas attityd till ekologi efter en exkursion? 
 

10) Påverkas elevernas motivation?  
 

11) Tar du med alla klasser på exkursioner (även i NK?) 
 

12) Har du möjlighet att göra det du vill på exkursionerna? 
 

13) Kan du styra när du ska ha exkursionerna? 
 

14) Kan du se några problem med att utföra exkursioner? 
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BILAGA 4 

Intervjufrågor till elever 

 
1) Vad tycker du om ämnet ekologi? 

 

2) Vad har du fått göra under din/dina exkursioner i ekolog? 

 

3) Tycker du att exkursionen var rolig? 

 

4)  Om du jämför med en vanlig ekologilektion tycker du att det är roligare eller 
tråkigare med exkursioner i ekologi? 

 

5) Anser du att exkursionen ökade din motivation i att lära dig mer om ekologi?  

 

6)  Lärde dig något på exkursionen?  

 

7)  Om du jämför med en vanlig lektion, lär du dig mer eller mindre på 
exkursionerna? 

 

8) Tycker du att läraren lägger upp exkursionerna på ett bra sätt? 

 

9)  Hade man kunnat göra på något annat sätt för att du skulle lära dig mer, tror 
du? I så fall vad? 

 

10)  Har exkursionerna påverkat ditt sätt att se på miljön? 

 

 


