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ABSTRAKT

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare och elever upplever exkursioner i 
ämnet biologi och frågeställningarna i denna studie är: Vilka mål har lärarna med
exkursioner? Vilka möjligheter och begränsningar upplever de att de har för att uppnå 
dessa mål? Hur upplever eleverna exkursioner? Vilka mål tror eleverna att lärarna har 
med exkursioner? Tycker eleverna att de lär sig något under exkursionerna?

Detta undersöks genom kvalitativa intervjuer av både lärare och elever på en medelstor
högstadieskola i södra Sverige. Lärarnas mål är att få eleverna att känna sig bekväma i 
naturen samt att de ska förstå hur naturen hänger ihop i ett sammanhang. Samtidigt som 
de vill att exkursioner ska vara ett roligt sätt att variera undervisningen på. Eleverna 
upplever exkursioner som roliga och omväxlande samtidigt som de känner en viss rädsla 
för skog och småkryp. Eleverna uppfattar även lärarnas mål om att de ska bli mer 
bekanta med naturen. Både lärarna och eleverna upplever en viss kunskapsökning 
genom att de minns händelser bättre när de får uppleva dem. Lärarna ser vissa problem 
med exkursioner såsom tidsbrist, schematekniska problem och en viss problematik med 
koncentrationen bland eleverna på grund av många oväntade störmoment. Lärarna 
påpekar vikten av deras motivation som den största begränsningen. Tidigare forskning 
visar på en hel del likheter med denna studies resultat av lärares mål och syn på 
exkursioner den visar också att exkursioner leder till ökat lärande samt att de förbättrar 
elevernas attityder gentemot ämnet. Både lärare och elever i denna studie är överens om 
att exkursioner är något som de borde göra oftare eftersom de upplever att eleverna är 
ovana i naturen. Trots att både lärarna och eleverna är överens om att det behövs fler 
exkursioner så utförs det inte så många exkursioner som lärarna önskar. Skolan borde ha 
ett informationsmöte för lärare där vikten av att utföra exkursioner framhålls för att öka 
motivationen hos lärarna.

Nyckelord; biologi, exkursioner, högstadiet, lärare, elever, upplevelser, mål, 
begränsningar
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1 INTRODUKTION

Ett viktigt inslag i naturstudier inom ämnet biologi på alla stadier i skolan är 
exkursionerna alltså studier av naturen ute i fält. Kursplanerna lyfter också fram 
vikten av att bedriva delar av undervisningen i fält men hur ser det ut på våra skolor?

Jag vill titta närmare på hur skolan bedriver sin utomhusundervisning såsom 
exkursioner, samt ta reda på hur lärare och elever upplever detta. Jag tycker detta 
ämne är intressant eftersom jag under min Verksamhets förlagd utbildning (VFU)
perioder stött på en del problem när jag varit på exkursioner, med tanke på bland 
annat skolans placering och skolans resurser. Det kan vara problematiskt att planera 
exkursioner efter de centrala målen med tanke på att alla skolor har olika tillgång till 
naturen på nära håll. Jag vill ta reda på vilka mål lärare har med exkursioner samt 
vilka möjligheter och begränsningar de upplever att de har. Slutligen vill jag ta reda
på hur eleverna upplever exkursioner med tanke på deras upplevelser av exkursioner 
och lärande.

Detta ämne är extra intressant för mig eftersom jag både varit elev och lärare och fått 
uppleva exkursioner ur två olika perspektiv. Jag minns tiden då jag själv gick i 
skolan och tyckte att dessa lektioner sällan gav något. De kändes ofta hastigt 
genomförda utan några specifika mål. Ur lärarperspektivet har jag å andra sidan
upplevt en del svårigheter med planering och genomförande av exkursioner på grund 
av tidsbrist och bristande planering samt att det inte funnits relevant utrustning.

Detta ämne är även viktigt ur ett större perspektiv, eftersom exkursioner är ett
oerhört viktigt komplement i dagens skola både för att lära sig hur naturen ser ut i sitt 
sammanhang och för att det står i läroplanerna.  Det är därför viktigt med sådana 
studier som denna görs. Det är inte förrän man tar reda på hur lärare och elever 
upplever möjligheter och begränsningar med exkursioner som man kan förbättra 
villkor för lärare att utföra fler exkursioner.

Det är få tidigare studier som studerar hur elever upplever exkursioner trots att det är 
extremt viktigt för bästa utveckling inom ämnet biologi. De studier som jag tagit del 
av studerar enbart hur lärare upplever exkursioner trots att det är främst eleverna som 
står i skolans centrum. Det är först när man vet hur både lärare och elever upplever 
en situation som man kan förbättra den.

1.1 Vad säger styrdokumenten?
Läroplanens innehåll i ämnet biologi betonar vissa punkter bland annat natur och 
samhälle, kropp och hälsa, biologin och världsbilden samt biologins metoder och 
arbetssätt (Skolverket, 2011). Mål som studeras vidare ingår under Natur och 
samhälle och Biologins metoder och arbetssätt eftersom det upplevs att dessa mål nås 
lättare med hjälp av exkursioner eller i alla fall kan exkursioner vara ett bra 
komplement till vanliga klassrumslektioner. Vissa av de centrala målen är:

”Natur och samhälle
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-Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. 
Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala 
ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. 

Biologins metoder och arbetssätt

-Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och 
utvärdering.

-Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

-Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och 
teorier.

-Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

(skolverket, 2011).

Dessa mål är olika till sin karaktär vilket gör att vissa mål nås lättare med hjälp av 
exkursioner medan andra mål är mer eller mindre beroende av exkursioner.

Målet ”Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska 
frågeställningar” är ett exempel på mål som nästan uteslutande går att uppfylla 
genom exkursioner, även målet ” Fältstudier och experiment” är exempel på mål som 
troligen inte går att uppfylla på något annat sätt än genom exkursioner. 

Målet ”Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och 
utveckling” samt ” Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder 
och skriftliga rapporter skulle kunna vara ett exempel på mål som lättare skulle 
kunna uppnås med hjälp av exkursioner. Att lära sig hur man identifierar organismer 
kan underlättas genom att vara i fält.

Dessa centrala mål är konkreta men samtidigt ger de ganska mycket utrymme för 
individuell tolkning. Det är inte alls säkert att det måste vara just i ekologi man ska 
utföra exkursioner. Det står inte heller uttryckt att det ska göras utomhus, vilket 
innebär att det är valbart för en lärare att göra exkursioner i biologi. Samtidigt som 
det står att kunskap ska läras in på ett varierande sätt så att fyra olika kunskapsformer 
kommer till uttryck (Skolverket, 2011). 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. Med färdighet menas att eleverna praktiskt ska få 
tillämpa de kunskaper de lär sig teoretiskt. Man ska också skapa en balans i sin 
undervisning mellan teoretiska och praktiska kunskaper som gynnar elevernas 
lärande (Skolverket, 2011). Man kan alltså inte hitta direkta påståenden om att man 
måste utföra exkursioner med sina elever när de läser biologi, 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. 
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2 BAKGRUND

2.1 Gamla teorier om fördelar med praktiskt lärande.

Att praktiskt lärande har stor betydelse för lärande har varit känt länge. En teoretiker 
som förespråkat praktiskt lärande var John Dewey (1859-1952).  ”Learning by 
doing” är ett känt begrepp som förknippas med Dewey, men detta betyder inte att 
man lär sig endast genom att göra något, man måste även reflektera över det man 
gör. Kunskap måste bli till nytta och ha verklighetsanknytning menade Dewey
(Illeris, 2009). 

Dagens skola är därför starkt inspirerad av Deweys pedagogiska filosofi, hans 
grundtanke var att samhället, skolan och individen ska samspela och bli till en enhet 
för att få en pedagogiskt gynnsam skola, vilket i sin tur kan leda till ett bättre
samhälle. En viktig del av detta är att skolan anammar undersökande och forskande 
metoder till lärande som är kopplade till samhället man lever i. 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. Han menade också att kunskap som enbart lärs in genom teori inte 
kommer i närheten av den kunskap som fås genom upplevelser i verkligheten. Det 
bästa sättet att lära sig är genom praktiska övningar som i så hög grad som möjligt 
skiljer sig från ett teoretiskt inlärningssätt (Illeris, 2009).   

2.2 Ny forskning om utomhusundervisning och exkursioner.

Exkursioner kan vara ett utmärkt komplement till undervisningen i ämnet biologi, 
men även i andra ämnen som t ex språk. Det finns ny forskning som tyder på att
exkursioner har positiva effekter på elevernas lärande och deras känsla av positivt
upplevelse av ämnet. Både Orion & Hofstein (1995) i Israel, Szczepanski m.fl. 
(2006) i Sverige, Prokop, Tuncer & Kvasnicak (2007) i Slovakien, Manzal m.fl. 
(1999) i USA och Fägerstam (2012) i Sverige har studerat just detta med exkursioner
i skolan. Exkursioner i detta arbete avser studier av naturen ute i fält vilket inte 
behöver vara synonymt med utomhusundervisning. Under utomhusundervisningen 
behöver inte nödvändigtvis naturen studeras vilket gör att det ibland kan vara 
problematiskt att tolka forskningen. Exkursioner kan vara en del av 
utomhusundervisningen vilket också gör att de eventuella positiva effekterna av 
utomhusundervisningen även infinner sig under och efter exkursionerna, därför 
studeras båda begreppen här.

Den första svenska longitudinella forskningsstudien av utomhusundervisning i 
högstadiemiljöer visar på flera positiva effekter på t.ex. elevers språkutveckling
(Fägerstam, 2012). Skälet är att undervisningsstrategin ökar elevers samarbete och 
kommunikation samt att elevernas lärande sker i en verklig kontext. Lärandet bör ske 
i det omgivande samhället, naturen och olika kulturella miljöer och att det skall 
finnas ett samspel mellan individers sinnesintryck och erfarenheter å ena sidan och 
innehållet i läromedel å andra sidan. Utomhusundervisning är en sällsynt 
undervisningsform i svenska högstadieskolor och flera lärare är i början skeptiska till 
denna undervisningsform eftersom den kan vara mer tidskrävande. Lärarna ansåg att 
kursplanerna inte var anpassade till undervisningsformen och vistelser utanför den 
traditionella skolmiljön förknippades med säkerhetsrisker. Naturkunskapslärare såg
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mer nytta med denna undervisningsform än andra lärare som t.ex. språklärare
(Fägerstam, 2012).

Utomhusundervisning kan också främja elevers sociala kompetenser, 
samarbetsförmågor och elevkommunikation samt ökar elevers erfarenheter.
Forskningen indikerar att elever som läser inomhus upplever större stress och att 
lärandet präglas av ensamarbete i högre grad än vid utomhusundervisning. Stress och 
ensamarbete är faktorer som har negativ inverkan på elevers lärande (Fägerstam,
2012).

2.2.1 Lärarnas mål med exkursioner

Varför har lärarna exkursioner med sina elever? Denna fråga har Kiseil (2005) i USA
och Michie (1998) i USA försökt att besvara i sina studier med hjälp av att bland 
annat intervjua högstadielärare respektive gymnasielärare. Det vanligaste svar de fick
efter att har intervjuat lärare var: för att ge eleverna en lärande upplevelse och att ge 
livslångt lärande (Michies, 1998). Att ge eleverna motivation och bättre inställning 
till ämnet (Michies, 1998; Kiseil, 2005). Att eleverna ska ha roligt samtidigt som 
vissa lärare känner sig tvungna att ha exkursioner eftersom det förväntas av dem från 
ledningen (Kiseil, 2005). Även att ge eleverna praktiska och verkliga erfarenheter 
som de inte kan få genom teoretisk undervisning. Lärarna menar också att 
exkursioner ökar elevernas förståelse för hur olika delar av ekologin hör ihop 
(Michie, 1998). 

Båda studierna tyder alltså på att lärarna vill öka elevernas lärande och öka elevernas 
motivation och ge dem positiva attityder gentemot ämnet, vilket de tror kan göras 
med hjälp av exkursioner.

2.2.2 Lärarnas möjligheter och begränsningar att utföra exkursioner

Många lärare menar att det finns begränsningar att genomföra exkursioner, T.ex. att 
de inte känner stöd från ledningen att utföra dem, eftersom det sällan finns pengar till 
transport eller övriga kostnader. Lärarna poängterar vikten av att få tillgång till 
resurser för att de ska få möjlighet att utföra en bra exkursion som leder till lärande. 
En annan nackdel som lärarna tar upp är att det är svårt att vara ute med stora klasser 
då inte alla elever kan koncentrera sig ute, även det faktum att lärarna är ansvariga 
för alla elevers säkerhet upplever lärarna som något negativt. Tiden räcker inte heller 
till vilket är ett bekymmer för lärarna, det finns många platser de vill besöka, men 
tiden för att förbereda och utföra dessa exkursioner finns inte. Det finns inte heller 
utrymme i schemat att utföra längre exkursioner eftersom det då krockar med andra 
lektioner som eleverna har (Michie, 1998; Kiseil, 2005). Lärarna menar också att 
exkursionen inte får störa den vanliga klassrumsundervisningen eller provtillfällena 
(Kiseil, 2005). 

2.2.3 Elevernas lärande ökar efter exkursioner

Orion & Hofstein (1991) har observerat gymnasieelever under exkursioner och utfört
olika tester för att bland annat ta reda på hur exkursioner är strukturerade och om
elevernas lärande ökar efter exkursioner. Studien visar 22 olika variabler som 
påverkar lärandet av exkursionen. Dessa kretsar kring bakgrundskunskaper, 
förberedelser av exkursioner, exkursioner i sig och hur man arbetar efter exkursioner. 
Elever som är väl insatta i vad det är de ska göra på exkursioner och har goda 
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förkunskaper ökar lärandet mer under exkursionerna. Även utan teoretisk bakgrund 
ökar lärandet vid exkursioner (Fägerstam, 2012), dock inte i lika hög grad (Orion & 
Hofstein, 1991). Även endagarsexkursioner kan leda till ökat lärande (Prokop, 
Tuncer & Kvasnicak, 2007).

Orion & Hofstein (1995) har också diskuterat aktiv kontra passiv inlärning. De har 
studerat gymnasieelever under naturorienterande lektioner både under inomhus- och 
utomhuslektionerna. De menar att elever som är aktiva i utomhusaktiviteterna
utvecklar en mer positiv syn på biologi i jämförelse med elever som är passiva under 
utomhusaktiviteterna. De visar även att eleverna som är aktiva i utomhusaktiviteterna 
uppfattar lärandeutvecklingen mer positivt än de elever som är passiva (Orion & 
Hofstein, 1995). Detta kan även Prokop, Tuncer & Kvasnicak (2007) som studerat 
elever i årskurs 6 och Szczepanski m.fl. (2006) som studerat elever på högstadiet 
visa. Utomhuspedagogiken kan också tillstå ett samspel mellan känsla, handling och 
tanke samt att sammanhang i naturen kan förstås bättre. Man lär inte bara genom att 
se och höra utan även genom att lukta, känna, smaka och beröra (Szczepanski m.fl.
2006).

Under exkursioner skapas förutsättningar för ett gynnsamt lärandeklimat. Elever som 
undervisas utomhus minns bättre olika undervisningstillfällen, har större förmåga att 
använda kontextrelevanta och ämnesspecifika begrepp och kan beskriva olika 
fenomen på ett mer detaljerat och mångfasetterat sätt (Fägerstam, 2012). Som t.ex.
de ekologiska begreppen kan läras in lättare och bättre efter med hjälp av 
exkursioner (Manzal m.fl. 1999; Prokop, Tuncer & Kvasnicak, 2007). Lärarens 
förmåga att undervisa är dock en viktig variabel och kan förklara en variation mellan 
grupperna som utfört exkursioner (Orion & Hofstein 1991).
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3 SYFTE

Elevperspektivet är ganska dåligt undersökt trots att eleverna är en stor del av dagens 
skola, därför är syftet med detta arbete är att ta reda på hur både lärarna och eleverna
ser på exkursioner inom ämnet biologi. Vilka mål har lärarna med exkursioner samt 
vilka möjligheter och begränsningar de upplever. Arbetets frågeställningar är: 

Hur upplever lärarna exkursioner?

Vilka mål har lärarna med exkursioner? 

Vilka möjligheter och begränsningar upplever de att de har för att uppnå dessa mål? 

Hur upplever eleverna exkursioner? 

Uppfattar eleverna lärarnas mål med exkursionerna? 

Upplever lärarna och eleverna att elevernas kunskaper ökar efter exkursionerna?



9

4 METOD
I det här avsnittet presenteras metoden som använts i denna studie. Det presenteras 
hur datainsamlingen genomförts, hur urvalet av respondenter gjorts samt vilka etiska 
aspekter som tagits hänsyn till. Det presenteras också hur bearbetningen av 
materialet gått till samt en reflektion över metodvalet.

4.1 Val av metod
Vanligen skiljer man mellan två huvudtyper av metoder, kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Vid en undersökning måste det tänkas igenom vad som ska uppnås med 
undersökningen och därefter väljs metoden. Data som betecknas som kvantitativa är 
mätbara medan kvalitativa data säger något om kvalitativa egenskaper hos 
undersökningspersonerna (Larsen, 2012). Metoden som används i denna studie är av 
kvalitativ typ eftersom frågorna som besvaras handlar om lärarnas och elevers egna 
åsikter och upplevelser. För att på bästa sätt ta reda på hur lärare och elever upplever 
exkursioner använder man sig av intervjuer i denna studie.

Kombinationer av kvalitativa och kvantitativa metoder kan med fördel göras, men på 
grund av tids och omfångsbegränsning på denna studie väljs enbart den kvalitativa 
metoden i form av intervjuer. De intervjuade kallas i denna studie för respondenter 
eftersom det är åsikter och upplevelser som undersöks till skillnad från informanter 
som ses som ett vittne eller informationskälla (Esaiasson, 2012).

Så långt som möjligt försöks det återknytas till respondenternas svar, sammanfattas 
och det ställs frågor som: Har jag förstått det rätt, så tycker du? Svar som 
respondenterna ger följs upp och fördjupas med hjälp av följdfrågor. 

4.2 Val av respondent
Det finns flera olika sätt att välja ut respondenter på till en studie. Enligt Larsen
(2012) finns det bland annat ”Urval enligt självselektion”. Vilket betyder att de 
blivande respondenterna själva bestämmer om de vill vara med i studien eller inte. I 
vissa fall kan det gå till så att personer själva anmäler att de vill vara med. Man kan 
också ställa frågan i grupp man träffar ifall det finns någon som är intresserad av att 
delta (Larsen, 2012). Det är precis på detta sätt respondenterna väljs ut i denna 
studie, genom att hela klassen får förfrågan och därefter väljs frivilliga ut. De 10 
första frivilliga eleverna som lämnar in påskrivet informationsbrev får delta i denna 
studie. Skolan och klasserna väljs ut genom bekvämlighetsurval.

Intervjuerna genomförs på en avskild plats på elevernas skola för att skapa en miljö 
där de kan känna sig trygga och bekväma. Anledningen till att ett avskilt grupprum 
väljs är att minimera störmoment under intervjun som kan påverka deras svar. En 
annan aspekt som reflekteras över är tiden för intervjuerna, enligt Esaiasson (2012) 
bör inte tiden överstiga 60 minuter och med detta i åtanke pågår elevintervjuerna 
ungefär 20 minuter vardera till skillnad från lärarintervjuerna som pågår ungefär 45 
minuter. Dock planerades 30 minuter per alla intervjuer vilket ändrades efter 
omständigheterna beroende på pratsamheten hos respondenterna.

I denna studie intervjuas 10 st. elever i årskurs 8 under tiden som höstterminen 2014
pågår. Eleverna är fördelade på två klasser med respektive lärare vilket kan leda till 
möjligheter att göra intressanta jämförelser och kopplingar mellan lärarnas och 
elevernas svar. De båda klasserna kommer från en och samma mellanstora skola i 
södra Sverige.
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Båda lärarna är födda på 70 talet, har arbetat som Na/no lärare i ungefär 10 år. De 
har båda arbetat på den skolan där studien genomförts, 8 respektive 9 år. Båda trivs 
på skolan och tränar på fritiden nästan dagligen samt beskriver de sig själva som 
friluftsmänniskor. 

4.3 Validitet och reliabilitet
Validitet handlar om att samla in data som är relevanta för frågeställningen. Det kan 
vara enklare att försäkra sig om hög validitet i kvalitativa undersökningar än i 
kvantitativa. Genom intervjuer görs ändringar under arbetets gång om det upptäcks 
detaljer som är viktiga för frågeställningen (Larsen, 2012).

Eftersom respondenterna tillåts att ta upp saker de själva betraktar som viktiga kan 
det finnas flera förklaringssätt. Denna flexibla process gör att frågorna kan ändras 
efterhand samt att elevintervjuer ställs samman med lärarintervjuer vilket bidrar till 
ökad validitet.

De intervjuade lärarna fick läsa igenom utskriften av sin egen intervju, samtyckt till 
att den är korrekt återgiven och står för vad de har sagt. Naturligtvis finns det 
subjektiva urvalet av citat.

Reliabiliteten visar på exakthet eller precision, att undersökningen är tillförlitlig och
att noggrannhet har präglat förloppet. Reliabiliteten kan testas genom att flera 
forskare genomför samma undersökning. Att säkerställa hög reliabilitet är inte lika 
enkelt när det gäller kvalitativa undersökningar. I intervjuer finns stor risk att 
respondenten påverkas av situationen och påverkas av intervjuaren och det kan få en
viss betydelse för det som sägs precis där just då. Respondenten kanske skulle sagt 
något helt annat en dag senare eller ifall intervjuaren varit en annan person. 
Reliabilitet innebär också att informationen behandlas på ett noggrant sätt. Ett sätt att 
säkerställa hög reliabilitet är att hålla ordning på intervjudata så att det inte råkas
blandas ihop, vem som har sagt vad. Det kan förebyggas genom att vara noggrann 
vid hanteringen av data (Larsen, 2012). Det kan också vara fördelaktigt att flera 
forskare genomför intervjun, men det har i detta arbete varit omöjligt med tanke på 
att det är en tidsbegränsad studie. Däremot finns det möjlighet till en jämförelse av 
andra liknande undersökningar för att dra genomensamma slutsatser.

4.4 Etiska överväganden
Det finns alltid ett etiskt dilemma i återgivandet av människors utsagor av deras 
upplevelser och samtal av detta slag kan inte bli helt rättvis. I denna studie har det 
tagits hänsyn till vetenskapsrådets CODEX. Det talas om fyra grundläggande regler. 
Dessa fyra regler är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).

Respondenterna fick ta del av den informationen som är relevant för deras möjlighet 
till bedömning om deltagande. Detta har gjorts vid kontakt före intervjun genom 
samtal och via ett informationsbrev. I detta brev fick de information om studiens 
syfte, vilken roll deras uppgifter skulle komma att ha i studien. De fick även 
information om att deras medverkan är frivillig samt att de när som helst kunde välja 
att avbryta intervjun (Vetenskapsrådet, 2002). Kontakt med målsman togs för att få 
ett medgivande via ett skriftligt brev med plats för underskrift. Då eleverna är under 
15år, är detta ett krav. Respondenterna informerades om att de när som helst kan 
avbryta sitt medverkande under intervjun. Vid eventuellt avbrott i medverkande, ska 
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inte några påtryckningar eller påverkan om fortsatt deltagande äga rum och inte 
heller på något sätt tillkomma negativa konsekvenser.

Efter undersökningen är det konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, som enlig 
vetenskapsrådet behöver förhållas till. Undersökningsdeltagarens integritet skyddas 
genom att inte uppge deras namn varken på band eller i arbetet. På detta sätt ska det 
vara omöjligt för utomstående att kunna identifiera respondenterna. I enlighet med 
nyttjandekravet kommer inte respondenternas personliga åsikter och svar inte nyttjats 
i andra sammanhang än i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002)

4.5 Genomförandet samt analys av data
Att endast anteckna noggrant ord för ord skulle vara ett omfattande arbete när man 
intervjuar 12 personer. Det är bland annat därför som ljudinspelning rekommenderas 
(Larsen, 2012). I denna studie spelas hela intervjuerna in på ljudband samt 
transkriberas. Inspelningarna kan ge en stor mängd data och sannolikt även sådant 
som inte är relevant. Ljudinspelningar skrivs sedan noggrant om till text samt en 
datareduktion görs genom att ointressant data som inte bidrar till att belysa 
frågeställningen tas bort.

Intervjuerna presenteras var för sig, lärarintervjuer, elevintervjuer samt en jämförelse 
mellan dessa. Klasserna presenteras också separat eftersom elevernas och lärarnas 
svar ibland kopplas samman och ställs mot varandra. Mönster och avvikelser 
markeras med färg och sorteras efter likheter. 

Enligt Larsen (2012) kan dataanalys genomföras på olika sätt t ex genom 
innehållsanalys vilket tillämpas i denna studie. Först samlas data in och görs om till 
texter, texterna klassificeras i kategorier sedan sorteras datamaterialet enligt dessa 
kategorier. Slutligen granskas datamaterialet och meningsfulla mönster eller 
processer identifieras. Identifierade mönster utvärderas mot existerande forskning 
och teorier samt överförbar ny kunskap formuleras.

Sammanfattningarna görs intervjuvis, varje intervju för sig samt klassvis med 
respektive lärare och belyses ibland med viktiga citat. De delar av intervjuerna som 
tas med i sammanfattningarna kategoriseras och liknande svar kopplas samman. 
Svaren utsätts tyvärr för en tolkning mot bakgrund av min förståelse och mina 
grundantaganden. För att inte varje svar ska behöva ifrågasättas utgås det från att det 
inte finns en riktig tolkning utan flertal olika sätt att se. För att inte hamna i det att 
allt är möjligt argumenteras för tolkningen så att den kan provas av andra.
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5 RESULTAT

I det här resultatavsnittet presenteras arbetets frågor var för sig i en kortare 
sammanfattning. I vissa fall presenteras de mest relevanta svar för att besvara 
frågeställningar med citat från transkriberingen. Intervjuerna presenteras alltså var 
för sig, lärarintervjuer, elevintervjuer samt en jämförelse mellan lärarnas och 
elevernas svar som presenterats. Klasserna presenteras också separat eftersom 
elevernas och lärarnas svar kopplas samman och ställs mot varandra. De två olika 
lärarna kallas här för lärare 1 och lärare 2. De tillhörande klasserna kallas här för
klass 1 respektive klass 2.

5.1 Intervju med lärare

5.1.1 Hur upplever lärarna exkursioner?
5.1.1.1 Lärarna upplever bland annat tiden ägnat åt exkursioner för kort

Båda lärarna har alltid med exkursioner i ämnet biologi och oftast under avsnittet 
ekologi, men även i andra ämnen. Lärare 1 menar att man inte har något val när det 
gäller att ha med exkursioner i ämnet biologi eller inte. ”Det står i centrala innehållet 
i biologi på biologins metoder och arbetssätt att vi ska bedriva fältstudier och 
experiment”. Läraren säger också att det är klart roligare och lättare att göra 
artbestämning och identifiering av arter i naturen. Eftersom eleverna får se 
organismerna i sin naturliga miljö.

Båda lärarna svarar att de brukar ha med exkursioner ett par gånger per år, men 
önskar att de hade det oftare eftersom de anser att exkursioner är ett viktigt 
komplement till biologiundervisningen. Båda lärarna anser också att exkursionerna 
borde vara längre för att eleverna ska hinna sätta sig in i uppgiften. Lärare 1 säger ” 
Jag skulle vilja att eleverna fick den här känslan av lugn och ro och att det är mysigt 
att vara ute i skogen.” Båda lärarna uppger att de skulle vilja ha en heldag ute i 
naturen för att komma ifrån skolans vardag. Lärare 1 säger ” Då skulle vi åka till 
någon skog en bra bit utanför staden. Där vi verkligen kan ha en heldag utan att 
behöva stressa till näst kommande lektion. Laga mat, bygga vindskydd, få in 
tekniken blandat med biologi.” Båda lärarna tycker att man skulle kunna göra denna 
dag ämnesintegrerad. Ämnen gymnastik och hemkunskap skulle kunna vara 
inbladade. Lärare 1 anser att det skulle vara roligt om eleverna lärde sig vilka arter 
som är ätliga eller inte i naturen. Som svampar, bär och örter vilket skulle vara 
nyttigt i livet. Läraren skulle även kunna tänka sig att göra prov ute i naturen så som 
olika artduggor. 

5.1.1.2 Lärarna upplever att eleverna är i behov av fler exkursioner

Båda lärarna upplever att det finns ett behov av att eleverna ska få vara ute i naturen 
och anser att eleverna måste bli mer vana vid att vistas i naturen, vilket eleverna
upplevs bli efter ett par exkursioner. Lärare 1 säger ”De behöver exkursionerna. Det 
är många som inte ens sett en daggmask”.

5.1.1.3 Lärarna tror att eleverna upplever exkursionerna som något positivt
samtidigt som dem kan upplevas som läskiga. 

Lärarna anser att exkursioner kan upplevas roliga av eleverna samtidigt som båda 
talar om en rädsla hos eleverna, för småkryp. De anser därför att det är viktigt att få 
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ut eleverna så mycket som möjligt. Båda anser också att exkursionerna kompletterar 
undervisningen genom att eleverna får se den natur som lärarna talar om ute i 
verkligheten och även att eleverna får se arterna på riktigt i sin naturliga miljö.

Exkursionerna upplevs nästan alltid som något positivt menar lärare 2 
”Nettoupplevelsen i gruppen är alltid positiv då det är bryt mot det normala. Även 
om eleverna kan uppleva en specifik exkursion som läskig är det ändå positivt att de 
pratar om den för då har den gjort ett intryck.”

Lärare 1 menar också att eleverna upplever exkursionerna som något positivt och 
hoppas de ser en mening med dem. Lärare 1 säger ”Eleverna kan se exkursioner som 
något omständligt och jobbigt när de måste gå ut, men det blir ändå roligt när de väl 
är ute.”

5.1.2 Vad har lärarna för mål med exkursioner?
5.1.2.1 Lärarnas främsta mål är att eleverna ska lära känna naturen bättre samt att 
få en varierad undervisning

Båda lärarna har som främsta mål att eleverna ska lära känna naturen mer och att de 
ska komma bort från skolans vardag. Lärare 1 säger ” Det grundläggande är att alla 
ska känna sig bekväma i naturen. Alla ska känna att det är en miljö där man kan 
vistas utan att vara helt rädd”. ”Variation i undervisningen” är något som båda 
lärarna uttrycker.

Lärare 1 vill också att eleverna ska känna till sina rättigheter och skyldigheter samt 
allemansrätten. Läraren menar att det står mycket i läroplanen om hållbar utveckling 
och då är det viktigt att de förstår att naturen är en del av det. Det är viktigt att 
eleverna lär sig värna om naturen. Eleverna ska även kunna göra enkla mätningar så 
som pH-mätningar eller andra mätningar.

5.1.3 Vilka möjligheter och begränsningar upplever lärarna att de har för
att utföra exkursioner?
5.1.3.1 Lärarna upplever stora möjligheter och få mindre begränsningar

Båda lärarna upplever tidsbrist samtidigt som båda uppger att de har relativt nära till 
skog och natur (ca 10 minuters gångavstånd). De båda upplever att de har bra 
möjligheter att ta sig ut till naturen och poängterar den egna viljan och motivationen
som den största begränsningen. På frågan om lärarna upplever några begränsningar 
säger lärare 1 ” Nä egentligen inte. Vi har ändå privilegierat att vi har hyfsat nära till 
en skog.” De båda skulle vilja gå ut mer, men känner att de inte alltid hinner med det 
i sin planering. De uppger även att orken inte alltid finns där, vilket de självklart vill 
bli bättre på.

Lärare 1 upplever exkursioner mestadels som positiva, med den enda nackdelen kan 
vara att läraren själv känner sig stressad för att hinna med att göra något vettigt. ”Det 
kan lätt bli att man bara springer ut till skogen och sen gör det här jättesnabbt och sen 
skyndar sig tillbaka.” Lärare 1 ser inte något negativ med exkursioner vilket lärare 2 
kan i vissa fall göra.

Lärare 2 upplever också exkursioner mestadels som positiva men ser som sagt även 
en del problematik när det gäller att fånga elevernas uppmärksamhet. Läraren 
upplever att det kan finnas störmoment ute i naturen som får eleverna att bli 
okoncentrerade som t.ex. att de får smuts på kläderna. Därför menar lärare 1 att 
ibland kan elevernas klädsel vara en begränsning för vart och när man kan gå. ”Vad 
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kan man kräva för klädsel av eleverna?” är en fråga som läraren ställt sig flera 
gånger. Läraren menar att det kan vara så att elever inte har regnkläder eller tåliga 
skor med sig till skolan den dagen då de ska ut vilket ställer till med problem. Lärare 
2 upplever också en del svårigheter med att synka exkursioner med vanliga lektioner. 
Det kan vara svårt att komma tillbaka i tid till nästa lektion.

5.1.4 Upplever lärarna att elevernas kunskaper ökar i samband med 
exkursioner?
5.1.4.1 Lärarna upplever en viss kunskapsökning hos eleverna

Båda lärarna upplever att eleverna kommer ihåg exkursioner bättre än vanliga 
lektioner eftersom eleverna pratar om dem ett bra tag efter. Lärare 2 upplever 
egentligen inte att själva kunskapen ökar men att eleverna får i alla fall en 
upplevelse. Lärare 1 upplever å andra sidan att eleverna kan komma ihåg arter de sett 
ute i naturen mycket bättre och längre än om de hade pluggat arterna i klassrummet.
”De kommer ihåg vissa arter bättre, tycker jag.” Orsaken till att eleverna kommer 
ihåg exkursioner och vad de gjort under dessa lektioner kan vara att eleverna får en 
helhetsupplevelse. Lärare 1 säger ”De har ändå en minnesbild av exkursionerna på 
ett helt annat sätt än de faktiskt har av den vanliga undervisningen.”

Båda anser också att exkursioner bidrar till flera intryck för eleverna vilket gör att 
kunskap lättare kan fastna. Båda upplever alltså att det finns fördelar med 
exkursioner eftersom eleverna lättare kommer ihåg händelser och i vissa fall arter.

5.2 Intervju med elev

5.2.1 Hur upplever eleverna biologi och exkursioner?
5.2.1.1 Eleverna upplever biologi och exkursioner som något positivt och intressant
samtidigt som ämnet ibland kan uppfattas som svårt.

Alla de intervjuade eleverna trivs på skolan och trivs med sina lärare. 9 av 10 elever 
brukar helst vara hemma på fritiden och beskriver sig själva inte som 
friluftsmänniskor. Alla eleverna har haft biologi tidigare på mellanstadiet men även i 
sjuan samt så har alla eleverna varit med på exkursionen minst två gånger under 
biologi.

Klass 1, De flesta eleverna tycker att biologi är intressant och roligt ämne trots att det 
ibland kan uppfattas som svårt. De flesta eleverna tycker att exkursioner är roliga 
eftersom de får göra något annat än att sitta i klassrummet. Vanlig kommentar är att 
de får ha roligt med kompisarna. ”Jag tycker väldigt blandat om det. Jag tycker om 
det då det är något roligt….” eleverna tycker att det är intressant att se hur naturen 
hänger ihop med de olika organismerna. Vanligt tema hos de flesta av eleverna är att 
de tycker att exkursioner i skogen kan vara läskiga med småkryp men ändå 
spännande. De alla nämner gråsuggor som de letat efter under den senaste 
exkursionen vilket var både intressant och läskigt. ”Hm jätte läskiga, jag vågade inte 
ens ta ut dem.”

Klass 2, Alla eleverna tycker att biologi är roligt eller kul. En del av eleverna tycker 
att det är svårt med biologi men ändå intressant.  Det upplevs ibland som att det är 
mycket att lära i ämnet biologi. ”Men jag tycker att det är rätt så svårt också” säger 
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en av eleverna. Några av eleverna tycker att det är intressant att se hur natur och 
samhälle fungerar ihop. ”Naturen är vad du ser varje dag fast man kanske inte tänker 
på det” säger en av eleverna. De flesta eleverna tycker att exkursioner är roliga 
eftersom de får göra något annat än att sitta inne i klassrummet. Ingen av de 
tillfrågade eleverna uppger att exkursioner är tråkiga. 

5.2.1.2 Eleverna vill göra något roligt under exkursionerna
På frågan om vad de skulle vilja göra på exkursionerna svarar vissa av eleverna att 
de inte riktigt vet vad de vill göra under exkursioner men något roligt. Några av 
eleverna skulle vilja ha heldagsexkursioner och t.ex. se vad det finns under 
vattenytan. ”Om man skulle haft pengar så skulle jag vilja att man kunde göra något 
roligt, som att låna en snorkel och fiska” Man skulle kunna dyka och se även andra 
saker än fiskar, som alger. En annan elev skulle också vilja ha en heldagsexkursion 
men helst i andra länder och titta på djur och annat klimat än vad som finns i Sverige.

5.2.1.3 Eleverna upplever att exkursioner hänger ihop med det de gör i klassrummet
De flesta av eleverna upplever att exkursioner hänger ihop med det läraren pratat om 
i klassrummet under den senaste tiden. ”Man kan beskriva skogen i klassrummet och 
sen visar man vad som kan finnas t.ex. gråsuggor då”. En annan säger ” Om vi 
jobbar med det i klassen först t.ex. om gråsuggor och går och tittar efter gråsuggor då 
hänger det ihop.” Alltså ser eleverna ett sammanhang mellan klassrumslektioner och 
exkursionerna. 

5.2.2 Uppfattar eleverna lärarnas mål med exkursionerna?
5.2.2.1 Eleverna uppfattar lärarnas mål med exkursioner
Klass 1, De flesta eleverna tycker att lärare lägger upp exkursionerna med tydliga 
mål och att det är lätt att förstå och följa målen. De flesta eleverna tror att läraren vill 
att de ska uppleva saker i naturen och att de ska lära sig mer om naturen.  Någon elev 
tror att det är något de måste gå igenom samt att det kanske är lärarens syfte att de 
ska röra på sig. 
Klass 2, De flesta eleverna tycker att läraren lägger upp exkursioner med tydliga mål 
eftersom läraren berättar om målen innan de går ut. En elev säger att man inte alltid 
förstår målen men man kan fråga. Det är bara vissa enstaka elever som säger att de 
inte gjort så många exkursioner så de har inte mycket att jämföra med. 
Endast en elev upplever att den inte vet vad läraren vill uppnå men de resterande
eleverna tror att meningen är att de ska vara i naturen ”Jag tror att läraren tänker att 
det är bra får oss på många sätt. Det är ju roligt för oss samtidigt är det bra för oss att 
se det i verkligheten och inte bara lära oss det genom böcker”. Vissa elever tror att 
läraren vill att de ska vänja sig vid naturen eller att de ska få lite förändring i 
undervisningen. 

5.2.3 Upplever eleverna att deras kunskaper ökar efter exkursionerna?
5.2.3.1 Eleverna upplever en viss kunskapsökning efter exkursioner
Klass 1, De flesta elever upplever att de lär sig något på exkursionerna. Alla pratar 
om att de nu vet hur gråsuggor ser ut. De upplever att det kan bero på att de har fått
se dem i verkligheten vilket gör att de minns bättre. Det är endast en elev som inte
riktigt minns vad den lärt sig. De flesta elever tycker att de får bättre förståelse för 
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vad de har pratat om innan i klassrummet eftersom de fått en upplevelse. Endast en 
av eleverna upplever att den lär sig lika bra inne i klassrummet som ute på exkursion.

Klass 2, Alla elever upplever att de förstår bättre hur naturen ser ut efter att de varit 
ute i skogen. ”Så det tycker jag, man förstår lite bättre” säger en elev. De flesta
elever uppger också att de kommer ihåg mossan de såg när de var ute och 
inventerade en ruta på en kvadratmeter. 
Alltså upplever nästan alla eleverna att de lär sig något under exkursionerna samt att 
de förstår biologi bättre efter att de varit ute på exkursion.

5.3 Jämförelser mellan lärarnas och elevernas upplevelser av 
exkursioner.
5.3.1 Lärarna och eleverna har liknande uppfattning om exkursionernas mål

Lärare 1 har som mål att eleverna ska känna sig bekväma i naturen och att eleverna 
ska se att vi är en del av den samt hur naturen hänger ihop. Ett annat mål som denna 
lärare har är att eleverna ska ha roligt och att de ska få ett avbrott från vanliga 
lektioner. De flesta elever i dennes lärares klass tror att lärarens mål är att de ska se 
mer av naturen samt att de ska uppleva exkursioner som roliga. Eleverna uppfattar 
alltså lärarens mål med exkursionerna ganska likartat med lärarens mål.

Lärare 2 har som mål att eleverna ska lära känna naturen och det handlar också om 
att det ska finnas någon variation i undervisningen för att eleverna ska tycka det är 
roligt. Några elever tror att lärarens mål är att de ska lära känna naturen bättre och 
vissa elever tror att målet med exkursionen är att de ska få någon 
undervisningsvariation. Vilket stämmer ganska så bra med lärarens mål. 

Båda lärarna har alltså som mål att eleverna ska känna sig trygga i naturen och att 
exkursioner ska vara ett roligt avbrott i skolvardagen. Vilket nästan alla eleverna i de 
båda klasserna uppfattar. Vissa elever har uppfattat alla målen och vissa bara delvis
några av målen, men alla har uppfattat något av lärarens mål. 
Lärare 1 skulle vilja ha en heldag med klassen i naturen eftersom det lätt kan bli 
stressigt med en timme vilket även detta uppger vissa elever att de skulle vilja ha. 
Lärare 2 uppger också att det skulle vara trevligt med en heldagsexkursion med 
eleverna, vilket ingen av eleverna nämnde att de kände något behov av. De tycker 
det är gott nog med en timme ute i skogen.

Båda lärarna skulle vilja ha en heldag med klassen, helst integrerat med andra 
ämnen. Vissa elever håller med om det men inte alls alla.

5.3.2 Både lärarna och eleverna uppfattar exkursioner som något positivt och roligt

Lärare 1 tror att eleverna tycker att det kan vara lite omständligt och jobbigt att ta sig 
ut vilket ingen av eleverna uppgav att de tycker. Eleverna tycker snarare att 
exkursionerna är ett roligt inslag i biologin. Läraren tror vidare att exkursioner 
uppfattas som roliga när eleverna väl är ute. Ingen av eleverna tycker att exkursioner 
är tråkiga eller omständliga snarare som roliga. Läraren tror att eleverna kan tycka att 
det är lite läskigt att vara i skogen med alla de små insekter och kryp vilket alla 
eleverna uppgav att de tycker. Läraren tror även att vissa ser exkursioner mer som en 
lek vilket bara en elev tycker. 
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5.3.3 Både lärarna och eleverna uppfattar kunskapsökning efter exkursioner
Lärare 1 upplever att eleverna kommer ihåg saker som händer ute, bättre än saker 
som händer inne i klassrummet. Läraren menar att man kan fråga eleverna ”Kommer 
du ihåg i september när du gick i sjuan då du gjorde det här och det här och då sitter 
de som ufon, men frågar man kommer du ihåg när du var på exkursion då gjorde vi 
det här och det här.” Läraren upplever att eleverna minns de arter de sett ute bättre än 
de arter som de sett i klassrummet. Eleverna upplever också att de lär sig mer under 
exkursioner eftersom de får uppleva saker och se samband.
Lärare 2 upplever egentligen inte att elevernas kunskaper ökar men tycker att 
eleverna kommer ihåg händelser mycket bättre när de fått uppleva dem. Alla
eleverna upplever att de förstår biologi bättre efter att de varit ute på en exkursion 
och nämner att de lärt sig hur mossa ser ut.



18

6 DISKUSSION

6.1 Resultatdiskussion

Denna studies resultat talar tydligt för att exkursioner upplevs positivt för både 
lärarna och eleverna samt att det är en effektiv pedagogisk metod. Det förekommer 
inte heller några tydliga uppgifter om praktiska eller formella hinder för att utföra 
fler exkursioner. Dessa resultat ger inget tydligt svar på varför exkursioner inte utförs 
oftare.

6.1.1 Lärarna och elevernas upplevelser av exkursioner.

Båda lärarna upplever att de planerar alldeles för få exkursioner av olika anledningar, 
men båda anser att det är mest troligt deras motivation som styr. Deras motivation 
verkar vara en avgörande faktor eftersom de båda uppger att de har nära till skog och 
natur. Både lärarna och eleverna upplever dessutom eleverna som ovana i naturen 
och anser att det skulle behövas fler tillfällen för att eleverna ska känna sig bekväma 
i naturen. Det är synd att lärarna inte utför fler exkursioner med tanke på att både 
lärarna och eleverna upplever exkursioner som något positivt och behövligt. Även 
läroplanen betonar vikten av fältstudier vilket kan göras med hjälp av exkursioner.

Lärarna upplever också att eleverna tycker exkursioner är en rolig omväxling i den 
dagliga verksamheten i skolan vilket eleverna håller med om. Szczepanski m.fl. 
(2006) och Orion & Hofstein (1995) har fått liknande resultat i sin studie som pekar 
på att exkursioner uppfattas som något positivt. Lärarna i deras studie upplever att 
eleverna tycker att exkursioner är roliga och att eleverna ändrar sina attityder till 
ämnet på ett positivt sätt. De upplever precis som lärarna i denna studie att 
exkursioner är ett roligt inslag i skolan. Detta tyder på att det finns ytterligare 
anledningar till varför en lärare ska utföra fler exkursioner. Trots att det inte står 
något sådant mål (att eleverna ska tycka att exkursioner är roliga) i läroplanerna kan 
det ändå vara att föredra eftersom positiva attityder till ämnet kan leda till ökat 
lärande (Orion & Hofstein 1995).

6.1.2 Lärarnas mål med exkursioner

Varför har lärarna exkursioner med sina elever? Denna fråga har Kiseil (2005) och 
Michie (1998) försökt att besvara. Det kom fram att det är 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 (Kiseil, 2005). Även för att ge dem praktiska och verkliga 
erfarenheter som de inte kan få genom teoretisk undervisning (Michie, 1998). Denna 
studie i likhet med Kiseils visar på att lärarna vill ge eleverna en annan inställning till 
ämnet samt ge eleverna en upplevelse och ge dem en chans att se att naturen finns i 
ett sammanhang. Vilket lärarna menar kan underlätta vid inlärning av 
ämneskunskaperna.

6.1.3 Lärarnas möjligheter och begränsningar att utföra exkursioner

En stor del av lärarna menar att exkursioner inte får störa den vanliga 
klassrumsundervisningen eller provtillfällena (Kiseil, 2005) vilket det kan göra vid 
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endagarsexkursioner. Lärarna i denna studie menar att de vill ha längre tid för 
exkursioner vilket kan leda till just detta med att andra ämnen störs. Lärarna menar 
att det blir lite stressigt med korta exkursioner vilket gör att eleverna inte hinner sätta 
sig in i uppgiften. 

Många lärare i Michies studie anser att det finns andra begränsningar med att utföra 
exkursioner förutom tidsbrist och brist på motivation. Till exempel att de inte känner 
stöd från ledningen att utföra dem, eftersom det sällan finns pengar till transport och 
övriga kostnader. Lärarna poängterar vikten av att få tillgång till resurser så att de får 
möjlighet att utföra en bra exkursion som leder till lärande. En annan nackdel som 
några av lärarna tar upp är att det är svårt att vara ute med stora klasser då en del 
elever inte uppför sig som de borde och även det faktum att lärarna är ansvariga för 
alla elevers säkerhet. Eleverna kan verka lite okoncentrerade och distraherade av 
omgivningen. Tiden räcker inte heller till. Det finns många platser de vill utföra 
exkursioner på, men tiden att förbereda och utföra de exkursioner de vill göra finns 
inte. Det finns inte heller utrymme i schemat för att utföra längre exkursioner då 
detta krockar med andra lektioner som eleverna ska ha (Michie, 1998).

Lärarna i denna studie upplever inte alls lika många begränsningar för att utföra 
exkursioner som lärarna i andra studier. Brist på deras motivation är den största 
orsaken till varför de inte har fler exkursioner. Endast en av lärarna i denna studie 
poängterar precis som lärarna i Michies studie att det finns en viss risk att man inte 
hinner tillbaka till skolan i tid och att det kan då störa andra lektioner.

Eftersom lärarna i denna studie upplever väldigt få begränsningar i jämförelse med 
andra lärare i andra studier, kan man åter igen undra varför de inte utför fler 
exkursioner. Vad kan detta bero på och hur skulle man kunna förändra lärarnas 
motivation är några av frågorna som dyker upp. Man skulle kunna ha 
informationsmöte på skolorna där vikten av att utföra exkursioner med eleverna lyfts 
fram för att öka lärarnas motivation.

6.1.4 Lärarna och elevernas upplevelser av kunskapsökning efter 
exkursioner

Orion & Hofstein (1991) och Szczepanski m.fl. (2006) har undersökt om elevernas 
lärande ökar med hjälp av exkursioner. Är eleverna väl insatta i vad som ska ske på 
exkursioner och har goda förkunskaper ökar lärandet mer under exkursionerna. Även 
utan teoretisk bakgrund ökar lärandet vid exkursioner, dock inte i lika hög grad
(Orion & Hofstein, 1991).

Man lär inte bara genom att se och höra utan även genom att lukta, känna, smaka och 
beröra. Det finns i mötet med utomhusmiljön viktig källa till motivation för 
meningsfulla och kreativa läroprocesser (Szczepanski m.fl. 2006). Många elever i 
denna studie upplever att de förstår biologi bättre och kommer ihåg fler arter genom 
att få vara ute och se saker i sitt verkliga sammanhang. Denna kunskapsökning hos 
eleverna upplever även de intervjuade lärarna. Lärarna i Szczepanskis studie menar 
att eleverna tydligare ser sammanhang och får bättre begreppsbildning. Detta kan 
förklara varför övervägande delen av eleverna i denna studie tycker att de minns 
olika arter bättre efter exkursioner än efter vanliga klassrumslektioner. 

Att väl förberedda elevers lärande ökar är alltså känt, därför borde lärarna lägga mer 
tid till förberedelserna inför exkursioner. Ingen av de intervjuade lärarna nämner 
nämligen att de lägger särskild vikt vid förberedelserna inför exkursioner. 
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6.2 Metoddiskussion

Antalet respondenter är troligen för litet för att kunna dra en definitiv slutsats, men 
på grund av arbetets omfång är det högst rimligt att få en vägledning med hjälp av att 
intervjua 10 elever och 2 lärare. Denna studie kan endast visa att det kan finnas vissa 
tendenser, men eftersom gruppen är utvald utifrån gynnsamma kriterier visas inte 
hela helheten. Inom denna grupp finns olika synsätt som visar på att alla 
respondenter är delvis olika i sitt tänkande. Samtidigt finns det gemensamma drag 
vilket gör att det går att tala om likheter. Detta gör att resultaten måste tolkas efter 
bästa förutsättning.

I denna studie har respondenterna själva bestämt om att de vill delta eller inte. Detta 
kan ha medfört att en viss selekterad grupp av elever med gemensamma egenskaper 
anmält sig. Det är rimligt att tro att de som tycker om ämnet biologi anmäler sig 
eftersom de känner ett visst intresse för ämnet. Skolan och klasserna väljs ut genom 
bekvämlighetsurval, eftersom jag befinner mig på denna skola under min VFU 
period och följer dessa två lärare med sina respektive klasser. Både de intervjuade 
lärarna och eleverna är medvetna om min identitet som biologistuderande 
lärarkandidat vilket kan ha påverkat svararen. Att nästan alla de intervjuade eleverna 
upplever biologi som roligt och intressant verkar en smula överdrivet samtidigt som 
man måste som sagt vara medveten om att en viss selekterad grupp valts ut. Några av 
eleverna var lite avvaktande i början av intervjun, vilket gick ganska så fort över. Det 
märktes även till en början en viss oro och nervositet gentemot bandspelaren. 
Användandet av utrustning som bandspelare kan få respondenterna ur fattningen. Få 
de oroande eller medvetna över tanken på att deras ord kommer att bevaras (Bryman, 
2006).

En fördel med intervjuer är att man kan ställa följdfrågor för att få kompletterande 
och fördjupande svar. Missförstånd kan redas ut och ämnet kan penetreras 
ytterligare. Det är dessutom enklare att säkerställa god validitet i kvalitativa 
undersökningar till exempel genom en observation av respondenterna under 
intervjun, vilket kan bidra till att det blir enklare att tolka svaren (Larsen, 2012).   

Det finns självklart också en hel del nackdelar med kvalitativa undersökningar. Att 
man inte kan generalisera är en av de, men det är inte alltid viktigt att kunna 
generalisera. Ibland är målet för undersökningen att uppnå mesta möjliga kunskap 
inom ett visst område utan att detta nödvändigtvis måste gälla för andra än de som 
deltog i undersökningen. En annan nackdel är att människor inte alltid är 
sanningsenliga i intervjuer, det är svårare att vara ärlig när intervjuaren sitter framför 
än när man helt anonymt kryssar i ett formulär. Intervjueffekten är en av de mest 
uppenbara nackdelarna hos kvalitativa intervjuer. Med detta menas att intervjuaren 
själv eller själva metoden kan påverka intervjuresultatet. Det kan hända att 
respondenten svarar det de tror att intervjuaren vill höra, att de svarar för att göra ett 
gott intryck, för att dölja brist på kunskap eller att de svarar det som de tror är 
allmänt accepterat (Larsen, 2012). Detta kan vara en av anledningarna till att så 
många av eleverna säger att de upplever att de fått bättre kunskap i ämnet biologi. 
Upplever de verkligen att de lärt sig något under exkursionerna eller är det bara en 
rädsla för att visa sina brister? Detta är självklart omöjligt att svara på.

En annan nackdel med intervjuer kan vara att människors åsikter varierar från dag till 
dag och att minnet inte alltid är riktigt att lita på (Hwang, 2011). Detta kan vara en av 
förklaringarna till varför elever i klass 2 uppgav att de bara haft ett par exkursioner 
trots att deras lärare sagt att det genomförs minst 3 exkursioner per termin. Det 
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kändes som om nästan alla respondenterna ville dela med sig av sina tankar och 
pratade på utan något större problem. Samtalen flöt på och respondenterna pratade 
fritt om både frågorna och även annat. Med tanke på deras kroppsspråk och skratt 
bedömdes det att de flesta intervjuerna upplevdes positivt.

I detta arbete är det intervjuernas anda och inte deras bokstäver som tolkas. Alla svar 
är beroende av sitt sammanhang och relateras till helheten. Därför har inte något av 
de tillgängliga dataprogrammen används. Det har varit som mål att vara objektiv och 
inte påverkas av en de personliga värderingarna eller åsikterna.  Inte heller påverkas 
av samhälleliga värderingar, t ex det som för tillfället uppfattas som ”politiskt rätt”. 
Detta krav är dock svårt att uppfylla när man har med människor att göra. Bland 
annat för att värderingar ofta är omedvetna. De problem och frågor som studeras är 
med nödvändighet färgade av både personliga och samhälleliga uppfattningar 
(Hwang 2011). När något tolkas är det ofrånkomligt att man utgår från sig själv, för 
det är ju alltid vi själva som tolkar och förstår på vårt sätt (Gustavsson, 2002).

Trots att undersökningsgruppen består av två lärare undervisande i ämnet biologi och 
10 elever fördelade på två klasser och trots att de alltså ingår i en gemensam kontext, 
är alla av de intervjuade unika. Alla har sin egen specifika bakgrund och existerar i 
sitt eget individuella sammanhang och utgör därmed 12 olika fall. 

Svaren utsätt för en tolkning alltså min tolkning av svaren mot bakgrund av min 
förståelse och mina grundantaganden. För att inte varje svar ska behöva ifrågasättas 
utgår jag från att det inte finns en riktig tolkning utan flertal olika sätt att se. För att 
inte hamna i det att allt är möjligt försöker jag argumentera för min tolkning genom 
att presentera viktiga citat ur transkriberingen. Tolkningen av intervjuerna ses i det 
sammanhang som respondenterna verkar i. Man har alltid en förståelse på förhand av 
det man försöker förstå på ett vidare sätt. Det som påverkar sättet man tolkar på är 
framförallt miljön man växt upp (Gustavsson, 2002).

Det är viktigt att förstå att tonfallet intervjuaren har då man ställer frågan har 
betydelse för hur resultatet blir. Att respondenten missförstår frågan samt att 
respondenten minns fel är något som är svårt att undkomma. Även om intervjuaren 
registrerar information på ett felaktigt sätt eller bearbetar eller analyserar
informationen fel så kan det påverka resultatet. Intervjuarens bakgrund har betydelse 
för hur respondenterna svarar (Bryman, 2006). Att alla respondenterna visste att jag 
är biologistuderande kan ha haft en viss påverkan på utfallet av svaren. 

Svårigheter att replikera en undersökning. På grund av att kvalitativ undersökning är 
ostrukturerad. I en kvalitativ studie påverkas av forskarens egenskaper, som deras 
kön, ålder och personlighet. Genom att kvalitativa data är ostrukturerade kommer 
dessutom tolkningarna av dem att påverkas av forskarens subjektiva bedömningar. 
Eftersom man intervjuar ett fåtal respondenter är den nästintill omöjligt att 
generalisera (Bryman, 2006).

Konsten att tolka är att tolka utan att övertolka är något Larsen (2012) använder sig 
av. Det är viktigt att hitta balansen mellan tolkning av det som studerats och en 
beskrivning av det respondenten förmedlat. Ett annat problem som kan uppstå är 
balansgången mellan min egen tolkning och det sätt på vilket respondenten själv 
uppfattar en viss situation. Å ena sidan lägger kvalitativa forskare vikt vid att 
förmedla respondenternas egen verklighetsförståelse så utförligt och riktigt som 
möjligt och undviker att bortförklara eller diagnostisera deras beteende. Å andra 
sidan kommer ett rent återberättande av respondenternas egna funderingar att få till 
följd att viktiga sidor hos ett fenomen kan missas. Man bör fundera på det som sägs, 
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vilket emotionellt tillstånd personen befann sig i och själva intervjusituationen. Man 
kan fråga sig om situationen har påverkat svaren om personen har verkat nervös 
o.s.v. (Larsen, 2012).

Hur kommer det sig att nästan alla elever i denna studie gillar biologi och tycker att 
exkursioner är roliga? Kan det ha med min egen identitet att göra? Det finns något 
som kallas ”Social önskvärdhet” vilket betyder att man vill ge en positiv bild av sig 
själv (Bryman, 2006). Vissa respondenters svar kan styras av deras uppfattning om 
vad som är önskvärt. Ett svar som upplevs vara socialt önskvärt väljs oftare än ett 
svar som inte är lika önskvärt. Man kan inte heller lita på att respondenterna minns 
vilket kan göra att deras svar blir oriktiga (Bryman, 2006).

6.3 Förslag på fortsatt forskning

Både lärarna och eleverna i denna studie upplever att eleverna är i behov av att bli 
mer bekväma i naturen, eftersom eleverna upplever en viss oro och rädsla för skog 
och dess småkryp skulle det vara intressant att studera vidare på om denna rädsla är 
könsspecifik. Alltså om det skiljer sig något mellan de olika kön i om de är rädda 
eller inte. Andra frågeställningar skulle kunna vara. Vad beror denna rädsla på? Är 
dagens ungdomar ute för lite för att kunna känna sig bekväma i naturen?

Lärarna önskar ämnesövergripande heldagsexkursioner för att få eleverna att känna 
sig bekväma i naturen. Det skulle vara intressant att undersöka vidare vilka positiva 
och negativa effekter heldagexkursioner kan ha på elevernas upplevelser av naturen. 
Det skulle vara intressant att ta reda på om denna rädsla kan avta efter 
heldagsexkursioner. 

6.4 Slutord

Det krävs självklart större underlag och djupare analys av tidigare forskning för att 
det ska gå att dra korrekta slutsatser, men denna studie kan ändå ge en indikation på 
lärares och elevers upplevelser av 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 deltagit i denna studie. Också nya resultat har 
framkommit som är av stor vikt för att få förståelse för exkursioner ur ett 
lärandeperspektiv. Exempelvis att lärarna inte upplever lika många begränsningar 
som lärarna i andra studier och ändå utför de inte så många exkursioner som de 
önskar samt att eleverna i hög grad själva anser att de lär sig av exkursioner. 

Exkursioner är alltså något som både lärare och elever vill ha mer av. Detta kan då 
tyckas som enkelt och självklart att det då ska införas mer exkursioner i 
undervisningen. Vilket har genom tidigare forskning visat sig inte vara helt lätt. En 
hel del begränsningar nämns av de flesta av de tillfrågade lärarna, både i tidigare 
forskning och även i denna studie. Det förvånande i denna studie är att de intervjuade 
lärarna inte upplever lika många begränsningar som lärarna i tidigare forskning 
upplever, mer eller mindre bara deras motivation.

Enligt Dewey är det väldigt viktigt att kombinera praktiskt och teoretiskt lärande för 
optimalt lärande. Eftersom eleverna upplever exkursioner som roliga är det viktigt att 
dagens lärare tar sig tiden att utföra dem samtidigt som dagens lärare har en hel del 
andra uppdrag de ska göra där allt fler uppgifter fås, vilket kan försvåra en lärares 
vardag.
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Bilaga 1
Intervjufrågor till lärarna

(Exkursioner - Utflykt i studiesyfte)

1. Vilket årtionde är du född?
2. Vad har du för utbildning och när avslutades den?
3. Hur länge har du arbetat som lärare? 
4. Har du arbetat med något annat förutom lärare? Vad och hur länge isåfall?
5. Hur länge har du arbetat på denna skola?
6. Trivs du på denna skola? Motivera gärna.
7. Vad gör du på fritiden som har med friluftsliv/utomhusaktiviteter att göra?
8. Hur länge har du undervisat i biologi?
9. Brukar du ha exkursioner med i din undervisning?
10. Vad tycker du det finns för och nackdelar med exkursioner?
11. Hur många exkursioner planerar du per år?
12. Hur många exkursioner genomför du per år?
13. Anser du att det finns några centrala mål inom biologi som uppfylls enklare 

med hjälp av exkursioner?
14. Vad har du för mål med exkursioner? Motivera gärna.
15. Vilka möjligheter upplever du att du har för att nå dessa mål? Motivera gärna.
16. Upplever du att det finns några begränsningar? Motivera gärna.
17. Om du fick bestämma helt själv utan begränsningar, hur skulle din optimala 

exkursion se ut och varför?
18. Hur tror du eleverna upplever exkursioner? Motivera gärna.
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Bilaga 2
Intervjufrågor till eleverna

1. Hur länge har du gått på denna skola? 
2. Trivs du på denna skola? Motivera gärna.
3. Hur ser din fritid ut? Brukar du vara ute? Vad gör du ute isåfall? 
4. Har du haft biologi någon gång tidigare under din skolgång?
5. Har du varit med på exkursioner under biologi lektioner?
6. Vad tycker du om biologi? Motivera gärna.
7. Tycker du att exkursioner är roliga/tråkiga? Motivera gärna.
8. Tycker du att lärare lägger upp exkursioner med tydliga mål?
9. Tycker du att du lär dig något på exkursionerna? Vad isåfall och vad tror du 

det beror på?
10. Tycker du att exkursioner hänger ihop med vad ni gör i klassrummet?
11. Tycker du att du förstår bättre biologi i klassrummet tack vare exkursioner?
12. Vad tror du läraren vill uppnå med exkursionerna? Motivera gärna.
13. Om du fick bestämma helt själv, hur skulle din exkursion se ut, vad skulle du 

vilja göra och varför?
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Bilaga 3

Hej!

Jag heter Marketa och är Lärarstudent från Linneuniversitet som gör min sista 
praktik på ********** skolan samt skriver mitt examensarbete inom ämnet biologi. 
Jag kommer att blir gymnasielärare i ämnet biologi januari 2015.

Mitt syfte med examensarbetet är att ta reda på vad lärare har för mål med 
exkursioner och vilka möjligheter/begränsningar de upplever att de har för att uppnå 
de målen. Jag vill också ta reda på hur elever upplever exkursioner med tanke på de 
mål som finns.

För att ta reda på detta tänkte jag intervjua både lärare och elever samt dokumentera 
detta genom ljudinspelning. Jag bifogar även intervjufrågorna. 

De som medverkar i min undersökning har rätt att självständigt bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor de skall delta. Alla uppgifter om identifierbara personer 
kommer att antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 
människor ej kan identifieras av utomstående. Alla medverkande kommer alltså bara 
identifierats av mig. All insamlad data för examensarbetet kommer inte användas 
eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra syften.

Eftersom de elever jag vill intervjua går i årskurs 8, d v s de är under 15 år så krävs 
ett skriftligt samtycke från vårdnadshavaren. Jag skulle vara tacksam om just Ditt/Ert 
barn ville medverka i min intervjustudie och ber därför om Ditt/Ert samtycke.

Tack för att Du/Ni tog er tid att läsa detta. Med vänliga hälsningar 

Marketa Bystricka 

mb223cx@student.lnu.se

Examensarbete inom lärarutbildningen i NO. 

Jag/Vi samtycker till att 

(elevens namn)_____________________________

får om han/hon så vill delta i intervjuundersökning genomförd av Marketa Bystricka.

Datum___________________________

Underskrift_______________________

Namnförtydligande_________________


