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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur geografilärare i grundskolans senare del 
använder sig av närmiljön i undervisningen, samt vilka möjligheter och begränsningar 
lärarna upplever med att använda sig av närmiljö som pedagogiskt verktyg. Syftet är 
även att få en inblick i hur elever anser att deras kunskapsutveckling påverkas när 
undervisningen sker i närmiljön. Uppsatsen bygger på en kvalitativ- och kvantitativ 
undersökningsmetod, där urvalet består av två lärare och två åttondeklasser i Växjö stad. 
Tidigare forskning visar att utomhusundervisning är en viktig del i undervisningen och 
bidrar till ett bra lärande, vilket även synliggörs i studiens resultat. I resultatet 
framkommer det att både fältarbete och exkursion nyttjas i geografiundervisningen som 
bedrivs i närmiljön, dock i en begränsad utsträckning. Enligt lärarna är en varierad 
undervisning viktigast och bör innehålla både inomhus- och utomhusundervisning. 
Studiens resultat tyder på att både lärarna och eleverna anser att det är lärorikt att vara 
utomhus i närmiljön under geografiundervisningen, dock finns det begränsningar som 
gör att det inte är möjligt i alla lägen.   
 

 
Nyckelord: Geografi, Närmiljö, Utomhusundervisning, didaktik.  
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Förord 
Den här studien genomfördes under vårterminen 2016. För att uppsatsen skulle vara 
möjlig att genomföra behövdes det både lärare och elever som var villiga att ställa upp 
på undersökningarna. Därför vill jag rikta ett stort tack till samtliga som har varit 
delaktiga.  
 
Jag vill även rikta ett tack till min handledare Bosse Hansson för den hjälp och stöttning 
jag har fått genom arbetets gång. 
 

Tack! 
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1. INTRODUKTION  
 
1.1 Inledning 
Jag har valt att undersöka och analysera hur närmiljö nyttjas av geografilärare i 
grundskolans senare del. Med andra ord hur dagens geografilärare utnyttjar skolans och 
elevernas närmiljö som ett verktyg och som ett komplement till den traditionella 
geografiundervisningen. Frågor likt denna har uppkommit i samband med min skolgång 
men även under min universitetsutbildning där utomhusundervisning varit ett 
återkommande moment. Under studietiden i ämnet geografi behandlades den praktiska 
undervisningen i form av fältarbete och exkursion i universitetets närmiljö, vilket 
underlättade min förståelse för och inlärning av ämnesområdet stadsgeografi. Det har 
medfört ett djupare intresse för närmiljöns möjligheter samt dess problematik utifrån ett 
didaktiskt undervisningsperspektiv.   
 
Genom min verksamhetsförlagda utbildning uppkom frågor om vilka fördelar som kan 
synliggöras genom att använda sig av närmiljön i geografiundervisningen för 
grundskolans senare del. Vidare skapades även en hypotes om att dagens elever 
uppskattar och lär sig bättre genom en varierad undervisning, det vill säga att skolelever 
upplever det intressant och roligt när konkreta platser besöks i närmiljön. När 
geografiundervisning bedrivs utifrån en metod likt denna har jag en föreställning om att 
elever ges bättre förutsättningar för att kunna se samband och erhålla goda kunskaper. 
Av Skolverket (2011a) framkommer det även att elever skall ges möjligheter att arbeta 
med fältarbete i geografiundervisningen. Men hur arbetar dagens lärare med praktisk 
undervisning i geografiämnet, och brukar de sig då av närmiljön som ett pedagogiskt 
verktyg?  
 
1.2 Problemformulering 
Idag diskuteras det om att närmiljön är viktig och den måste vara trygg för våra barn 
och ungdomar. Närmiljö kan betyda och innebära skilda saker för olika människor, 
vilket även innebär att den enskilda människan kan uppfatta den specifika närmiljön 
annorlunda. Nationalencyklopedins (2016) definition på närmiljö är följande: ”Miljö i 
den närmaste omgivningen ur estetisk el. praktisk synvinkel”. Utifrån denna definition 
och Vägverkets syn på närmiljö har denna studie utformats. Vägverket (1998) anser att 
närmiljön är något som förändras över tid. Från början är det kanske bara din bostad och 
förskolan som är din närmiljö, men med åldern blir närmiljön oftast utvidgad. 
Exempelvis är inte enbart skola och bostad din närmiljö, utan även offentliga platser 
som torg och parker. Vägverket (1998) anser att närmiljön ger möjligheter men kan 
dock begränsa upplevelser och erfarenheter. 
 
För att inte begränsa ungdomars möjligheter i närmiljön är det viktigt att skolorna 
använder sig av närmiljön i undervisningen. Vägverket (1998) skriver att en trygg 
närmiljö är både en resurs och en rättighet för barn och ungdomar. För att närmiljön ska 
vara en trygg plats är det viktigt att föräldrarna följer med sina barn ut och utforskar sin 
närmiljö, exempelvis vilka ställen man ska vara försiktig och uppmärksam vid. Dock är 
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det även skolans uppgift att försöka göra närmiljön till en trygg plats. Szczepaniski 
skriver att ”Vi måste gripa, för att begripa” (Szczepanski 2007, s.17) vilket innebär att 
skolan måste använda sig av fler realupplevelser i närmiljön. Szczepaniski (2007) 
hävdar att veta något inte automatiskt betyder att eleverna har förståelse för det stoff 
som berörs i undervisningen.  
 
Många forskare anser att varierad undervisning och utomhusdidaktik som exkursion och 
fältarbete är viktiga delar i den centrala undervisningen. Dahlgren och Szczepaniski 
(2004) hävdar att genom användandet av utemiljöer får man eleverna att förena teori 
och praktik, de får vara med om en direkt upplevelse. Det här ställningstagandet stärks 
av Szczepaniski (2007) som skriver att grundtanken med utomhuspedagogiken är att 
utnyttja upplevelsebaserade och platsrelaterade förstahandserfarenheter samt koppla 
ihop samspelet mellan praktisk och textbaserad undervisning.  
 
Björklund (1993) beskriver exkursionsverksamheten som ett redskap för att komma ut i 
naturen och samhället samt komma närmre verkligheten. Björklund (1993) påpekar att 
det är de korta exkursionerna i närområdet som är viktigast. Nelson, barnläkare och 
professor i pedagogik (2007) anser när undervisningen sker utomhus värderas andra 
färdigheter än de i inomhusklassrummet. När undervisningen sker utomhus är det inte 
enbart det verbala och förmågan att sitta still som värderas. Därav blir Björklunds 
(1993) resonemang ännu viktigare, d.v.s att man varierar sin undervisning för att nå ut 
till så många elever som möjligt. Hon menar även att fysisk aktivitet och utevistelse har 
gynnsamma effekter på skolprestationen. 
 
Som tidigare nämnts finns det mycket som är bra med utomhusundervisning som 
exkursion och fältarbete. Vår kommunikation består av betydligt mycket mer än enbart 
det verbala. Cirka 85% av vår kommunikation sker via smak, lukt, känsel och 
kroppsspråk. Därav är det viktigt att vi knyter våra sinnen till undervisningen 
(Szczepaniski, 2007). Även om det finns mycket som är positivt med att ha 
utomhusundervisning finns det även svårigheter. Ericsson (2004) beskriver det 
pedagogiska uppdraget som väldigt varierande. Ibland kan en lärare ha en klass som är 
vana vid att vara ute och inte ser några svårigheter med det. Medan i andra fall kan det 
handla om en klass som är väldigt mångkulturell, därav kan kan det medföra att 
eleverna inte har någon vardagsrelation till natur av olika skäl. I vissa fall kan naturen 
förknippas med fara, det kan beroende på elevernas bakgrund eller brist på kunskap.  
 
Duregård (2015) tolkar Gabriel Bladhs studie i en artikel. Av artikeln framkommer det 
att alla elever i dagens grundskola ska göra fältstudier i och med den nya läroplanen, 
lgr11. I kursplanen för grundskolan framkommer det att eleverna ska ges möjlighet till 
”Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering 
närsamhället” (Skolverket, 2011a s. 183) samt ”Fältstudier för att undersöka natur- och 
kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön” (Skolverket, 2011a s. 
182). Bladh anser framförallt att det är en fråga om kompetens samt att lärarna inte har 
någon utbildning för att undervisa i fältstudier. Bladh skriver att tid och pengar 
begränsar utbudet av fältstudier i undervisningen (Duregård, 2015). Möller (2003) berör 
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ämnets placering, han anser att geografiämnet står mellan de naturorienterande ämnena 
och de olika samhällsorienterade ämnena. I Danmark har man placerat geografi bland 
naturorienterande ämnena medan i Sverige är det placerat bland samhällsorienterade 
ämnena. I allmänhet är det vanligare och enklare att använda sig av praktiska moment 
som exempelvis experiment i de naturorienterande ämnena än vad det är i de 
samhällsorienterade ämnena. Därav kan man fundera på om det hade varit mer 
utomhusundervisning eller liknade om vi i Sverige istället hade placerat in ämnet 
geografi under de naturorienterande ämnena. 
 
Fridfeldt och Molin (2010) tydliggör geografiämnets vikt i dagens skola då världen är i 
ständig förändring. De anser att geografiundervisningen ska följa förändringen och 
undervisningsmetoderna bör därav utvecklas för att eleverna ska ges möjligheter till en 
fortsatt förståelse för sambandet mellan människan, samhället och naturen. Likt 
Fridfeldt och Molin (2010) ser Gustavsson (2012) en problematik med dagens 
geografiundervisning där arbetssättet blir allt mer specificerat och enformigt, vilket kan 
medföra svårigheter för framtida elever att se samband och helheter. Fridfeldt och 
Molin (2010) hävdar att verktyg som varierad undervisning där eleverna får möta 
geografi och dess symboliska språk skapar andra möjligheter än enbart ett textbaserat 
lärande. Av Skolverket (2011) framkommer det att elever skall ges möjligheter att 
arbeta med fältstudier i geografiundervisningen.  
 
Efter det här resonemanget verkar det finnas en problematik i skolan. Använder man sig 
av fältstudier i sin undervisning eller gör man det inte? och i så fall i vilken 
utsträckning? I och med att det står utskrivet i kursplanen för geografi i grundskolan 
antas det beröras i undervisningen. För av avgränsa studien kommer undersökningen 
äga rum i Växjö stad. Den problemformulering som har växt fram efter denna 
tankegång är på vilket sätt närmiljön används i geografiundervisning, och  hur eleverna 
anser att deras kunskapsutveckling påverkas av att närmiljön används som pedagogiskt 
verktyg i deras undervisning. Använder sig lärare av närmiljön och vilka fördelar och 
begränsningar ser de med att använda sig av den i undervisningen? Studien inkluderar 
en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur geografilärare i grundskolans 
senare del använder sig av närmiljön i sin undervisning, d.v.s. vilka möjligheter och 
begränsningar som lärarna ser med att använda sig av närmiljön i undervisningen. Syftet 
är även att se närmiljöns påverkan ur ett elevperspektiv. D.v.s. hur eleverna anser att 
deras kunskapsutveckling påverkas när närmiljön nyttjas i geografiundervisningen.  
Följande frågeställningar har utformats från syftet: 
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Frågeställningar: 
 

• Använder sig lärare, i grundskolans senare del, av närmiljön i 
geografiundervisningen, och i så fall hur?  
 

• Vilka möjligheter och begränsningar upplever lärare med att använda sig av 
närmiljön i undervisningen?  
 

• Hur påverkas kunskapsutvecklingen av att nyttja närmiljön i undervisningen 
enligt eleverna i grundskolans senare del?  

 
1.4 Uppsatsdisposition  
Uppsatsen fokuserar på begreppet närmiljö och hur lärare i grundskolans senare del 
använder sig av närmiljön i geografiundervisningen. Uppsatsen består av nio kapitel, 
var av det första kapitlet är ett inledande kapitel där syfte och frågeställningar 
presenteras. Kapitel två består av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och det är 
utifrån det kapitlet som analysen tar utgångspunkt. I det tredje kapitlet redovisas 
metoden och de undersökningar som studien baseras på. Därefter inleds ett geografiskt 
kapitel som behandlar olika fenomen som studien belyser. Vidare består uppsatsen av 
ett resultatkapitel och ett analyskapitel där resultatet av undersökningarna redovisas 
samt analyseras med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna från kapitel två. 
Avslutningsvis presenteras en diskussion och en källförteckning. 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH TIDIGARE 
FORSKNING 

I det här avsnittet kommer studiens teoretiska utgångspunkter behandlas. Här kommer 
pragmatismen, läroplan och kursplanen för geografiämnet i grundskolan, olika begrepp 
samt tidigare forskning som är relevant för studien att redovisas. 
 
2.1 Pragmatism 
John Dewey, amerikansk filosof och pedagog (1859-1952), blev lärofader för den 
progressiva pedagogiken och en av de främsta förespråkarna inom pragmatismen 
(Dewey, 2004). Deweys personliga övertygelse, som har gjort honom känd, är hans syn 
på utbildning och skola. Dewey (2004) anser att relationen mellan omvärlden och 
individen är en dialektal process. Han anser att individen utvecklas när den har ett nära 
samspel med omvärlden, det är då man lär sig förstå sammanhang och sociala regler. 
”Intelligent action” och ”Learning by doing” är uttryck som förknippas med Dewey.  
Dewey (2004) hävdar i och med de uttrycken att omvärlden är passiv medan människan 
är den som är aktiv, därav är utbildning en människlig arbetsuppgift. Han anser att 
skolans uppdrag är att ge ungdomar ett tillfälle att aktivt experimentera. Vidare ställer 
Dewey (2004) höga krav på lärarna och deras uppdrag att utforma undervisningen så att 
de aktiverar eleverna och stimulerar deras intresse som ligger till grund för ett 
målinriktat lärande. Lärarens roll blir även att försöka fördjupa och bredda elevernas 
kunskap genom arbetssätt likt det här (Dewey, 2004).   
 
Szczepanski (2007) anser att utomhusundervisningen tillhör pragmatismens synsätt 
eftersom det ger både lärare och elever förutsättningar att vara i den verkliga kontexten. 
Här blir teorin och praktiken varandras förutsättningar istället för varandras 
motsättningar och avståndet mellan praktik och teori minskar. Skolans undervisning 
måste äga rum i närmiljön, eftersom skolan är elevernas och samhällets framtid (Dewey, 
2004). Enligt Dewey (2009) består erfarenhetens karaktär av både passivt och aktivt 
lärande. Den aktiva delen går ut på att eleverna får ta del av upplevelser och 
erfarenheter, exempelvis testa på diverse experiment. Den passiva delen präglas av att 
man går igenom något, det vill säga iakttar det man har gjort och får erfara följderna. 
Dewey (2009) hävdar som tidigare nämnt att det inte går att rangordna teori och praktik, 
det resonemanget kan istället ses begreppet erfarenhet.  
 
Enligt Dewey (2009) stimuleras inte lärandet och någon erfarenhetsbildning är inte 
möjlig genom enbart den praktiska processen, istället bör en kombination av teori och 
praktik ses som en grund för det goda lärandet. Säljö (2012) hävdar att den teoretiska 
inlärningen kan symboliseras av reflektion och återkoppling, medan det praktiska 
utförandet med fördel kan symboliseras av det som utförs. Enligt Säljö (2012) är 
pragmatismen en kunskapsteori som innebär att kunskap är det människor kan använda 
sig av när de möter motgångar och problem. Kunskaperna som återfinns genom 
människors tidigare erfarenheter brukas här med som ett verktyg för att lösa problemet.  
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2.2 Kurs- och läroplan  
Skolverket har en läroplan med kursplaner för respektive ämne som varje enskild lärare 
ska förhålla sig till när de undervisar i svensk skola. Skolverket (2011a) skriver i 
grundskolans läroplan om skolans uppdrag: 
 

 [,,,] är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden [,,,] att överföra grundläggande värden och främja elevernas 
lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. [,,,] 
eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet.  

(Skolverket, 2011a s.4) 
 

Det som framkommer av kursplanen för ämnet geografi och som är relevant för 
ämnets syfte är att undervisningen ska bidra till ”att eleverna utvecklar kunskaper 
om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett 
rumsligt medvetande” (Skolverket, 2011a s.179). Eleverna ska även ges möjlighet 
”att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, 
religioner och levnadsvillkor” (Skolverket, 2011a s.179). Skolverket (2011b) 
skriver i kommentarmaterialet för kursplanen i geografi att när eleverna ges 
tillfälle att analysera kunskaper om, samt göra liknelsegranskningar mellan 
exempelvis platser och regioner kommer elevernas rumsliga medvetande och 
referensramar att bli större. Skolverket (2011b) skriver i kommentarmaterialet att 
de bör ge elever förutsättningar att arbeta med detta stoff kommer eleverna kunna 
jämföra olika fenomen och se likheter och skillnader.  
 
Det centrala innehållet i ämnet geografi tydliggörs i kursplanen genom ett antal punkter.  
Punkterna i det centrala innehållet som är av relevans för den här studien är; 
 

• Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i 
närsamhället 

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala 
om geografi 

• Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. 
Topografiska och olika tematiska kartor.   

             (Skolverket, 2011a s.183) 
 
Skolverket (2011b) skriver i kommentarmaterialet att fältstudier är något som 
återkommer och som finns med redan i årskurs fyras kursplan. Skolverket (2011b) anser 
att fältstudier är ett bra och grundläggande sätt för eleverna att få erfarenheter och  
kunskaper i geografiämnet.  
 
Den andra punkten i det centrala innehållet som berör det här området är att centrala ord 
och begrepp är något som bör beröras inom varje arbetsområde i geografiämnet. Det 
finns alltid begrepp som är viktiga för det arbetsområde man studerar. Skolverket 
(2011b) ger exemplet att växthuseffekten är ett viktigt begrepp när man arbetar med 
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klimatförändringsområdet i grundskolans senare del. Av Skolverket (2011b) 
framkommer även tanken att eleverna ska öka sitt geografiska ordförråd ju äldre de blir.  
 
Skolverket (2011a, s.6) skriver i läroplanen att ”även hälso- och livsstilsfrågor ska 
uppmärksammas”. Vidare hävdar Szczepanski utifrån ett hälsoperspektiv att 
”Landskapet måste in i skolan och skolan måste ut i landskapet” (Szczepanski 2007, 
s.15). Lärare borde använda sig mer av utomhusundervisning för att få hälsosammare 
elever. 
 
2.3 Tidigare forskning om utomhusundervisning 
”Pedagogik utomhus förenar känslan, handling och tanke; landskapet är arenan, den 
fysiska verkligheten blir lärmiljö” (Szczepanski, 2007 s. 14) 
  
Enligt Stensmo (2002) separerar lärare ofta på praktik och teori i undervisningen. Han 
anser att det är fel och att det egentligen handlar om att teorin istället borde omsättas i 
praktiken och tvärt om. Szczepanski (2007) stärker resonemanget genom att hävda att 
det var skolan som började skilja på teori och praktik och istället började använda det 
som två olika företeelser. Han menar att skolan och lärandet som sker inom fyra väggar 
under en speciell tid av ditt liv är ett nytt fenomen i människans utvecklingshistoria. 
Innan skolan bildades överfördes kunskaper och färdigheter från generation till 
generation. Det fanns ett nära samspel mellan kontext och kunskap, du lärde dig det du 
behövde i den kontext som det oftast användes i (Szczepanski, 2007). Enligt 
Szczepaniski och Dahlgren (2011) minskades människans kontakt med naturlandskapet 
i och med den ökande urbaniseringen. Där igenom skapades ett behov av att skolan 
behövde beröra och använda sig av naturlandskap och närmiljön i undervisningen. Både 
exkursioner och lägerverksamhet utökades inom den pedagogiska verksamheten. En 
viktig grund var att ta vara på förstahandserfarenheter och få ett samspel mellan teori 
och praktik, samt genom det få ett mer erfarenhetsbaserat lärande. Denna praktik blev 
vanlig i USA och Tyskland under 1800-talet (Szczepaniski och Dahlgren, 2011).  
 
Schmidinger och Branth (2015) skriver att det underlättar för eleverna att hitta 
kontextuella sammanhang om de studerar olika fenomen i skolans närhet och försöker 
sammankoppla det med deras egna erfarenheter. Schmidinger och Branth (2015) hävdar 
även att exkursioner i närområdet kan medföra att eleverna känner sig trygga i och med 
att det kan upplevas som hemma. Szczepanskis och Dahlgrens (2011) studie visar att 
lärare uppfattar tidsaspekten, elevernas säkerhet och deras egna kunskaper som hinder 
för genomförandet av utomhusundervisning. De anser även att det saknas resurser från 
skolorna och stöd i kurs- och läroplan. Dock framkommer det i det centrala innehållet  
för ämnet geografi i grundskolans årskurs 4-6 samt grundskolans senare del att 
fältstudier ska genomföras (Skolverket, 2011a).  
 
Szczepaniski och Dahlgren (2011) anser att utomhuspedagogiken främst grundar sig i 
att erhålla erfarenheter utanför texterna. De anser att våra uppfattningar och värden är i 
en lärandeprocess när de samverkar mellan textbaserad och praktiska tillämpningar. 
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Strotz och Svenning (2004) hävdar att dagens skolundervisning främst handlar om 
böcker och litteratur samt att den största delen sker inomhus. Strotz och Svenning 
(2004) anser att denna syn på lärande måste ändras och bli bredare. Vi måste lära oss 
hitta nya sätt för att nå kunskap, där både elever och lärare är engagerade och där 
undervisningen är kopplad till elevernas vardag utanför skolan. Strotz och Svenning 
(2004) hävdar att det kan bidra till att undervisningen blir mer meningsfull vilket kan 
medföra att elevernas kunskap och förståelse blir djupare. I Szczepaniskis och 
Dahlgrens (2011) didaktiska tidskrift lyfter de fram universitetslektorn i biologi Ola 
Magntorns (2007) studie som synliggör att eleverna har lättare att hitta sammanhang 
och att deras begreppsförståelsen ökar genom sinnes- och förstahandserfarenheter. Likt 
Magntorn (2007) hävdar Gärdenfors (2010) att känslor är ett viktig faktor i skolans 
undervisning och för elevernas goda lärande; ”Utan känslor och motivation skulle det 
inte finnas något lärande” (Gärdenfors, 2010 s.71). Bladh (2016) skriver även att 
fältarbete i närmiljön kring skolan ökar ett kvalitativt lärande eftersom det då blir lättare 
att kombinera klassrumsundervisningen med fältarbete samt att det ger bättre 
utgångspunkter för uppföljning av de som studerats.  
 
Schmidinger och Branth (2015) hävdar därmed att utmaningen ligger hos läraren. Det 
gäller inte enbart för läraren att förmedla kunskap utan det handlar även om att få 
eleverna att fokusera på det som är viktigt. Det här görs med fördel genom att väcka 
känslor hos eleverna. Enligt Szczepanski och Dahlgren (2011) har studien visat att man 
bör hitta ett samspel mellan inomhus och utomhusundervisning för att få ut maximalt av 
sin undervisning. Det här resonemanget stärks av Szczepanski (2007) som hävdar att 
85% av vår informationsöverföring sker genom andra sinnen än det språkliga. 
Stimuleras även sinnen som exempelvis lukt, hörsel och känsel ökar vår 
minneskapacitet och vår inlärningsprocess effektiviseras. Hansson (2014) hävdar att om 
man kopplar undervisningen och dess stoff  till elevernas vardag utanför skolan, 
förstärks elevernas kapacitet att ta till sig kunskaper. Hansson (2014) anser att 
kommunikationen som äger rum mellan elever och lärare påverkas av elevernas och 
lärarens föreställningsvärld och det innehåll som berörs i undervisningen.  
 
Gärdenfors (2010) anser att det finns olika typer av minnen och att det finns olika 
sorters lärande. Det innebär att människor lär sig på olika sätt och därför bör olika 
undervisningsmetoder brukas. Dock anser Gärdenfors (2010) att det inte finns någon 
felfri undervisningsmetod. Av Szczepaniskis och Dahlgrens (2011) studie framkommer 
det att ha en variation mellan utomhus- och inomhusundervisning bör ses som viktigt. 
De anser att landskapet, naturen och samhället är en bra plats för lärande. I och med att 
utomhusundervisning bidrar till att man använder många av sina sinnen bidrar det till ett 
bättre lärande. Dock hävdar Szczepaniskis och Dahlgrens (2011) att det inte gäller alla 
ämnen, där bland de samhällsorienterade- och språkämnena har svårare att nyttja 
utomhusundervisning som ett verktyg för elevernas kunskapsutveckling.  
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2.4 Begreppsdefinition 
I det här avsnittet kommer olika begrepp som figurerar i uppsatsen definieras och 
tydliggöras för att möjliggöra en god förståelse för studiens innehåll.  
 
2.4.1 Närmiljö 
Att definiera närmiljö kan upplevas enkelt för vissa, medan det kan ses som svårt för 
andra. Med andra ord varierar det från person till person. Men vad innebär egentligen 
närmiljö? Nationalencyklopedin (2016) beskriver närmiljö som något som finns i varje 
människas närmaste omvärld och att det både kan ses utifrån ett praktiskt och ett etiskt 
perspektiv. Nationalencyklopedin (2016) definierar begreppet närmiljö på följande sätt: 
”Miljön i den närmaste omgivningen ut estetisk el. praktisk synvinkel” (Ibid).  
 
Gummesson och Gummesson (1998) definierar även begreppet närmiljö, dock skiljer 
sig deras definition gentemot Nationalencyklopedin. Gummesson och Gummesson 
(1998) lägger mer vikt vid vad som sker i närmiljön än vad begreppets definition 
egentligen innebär. Deras definition av närmiljö är följande:  
 

I närmiljön ges möjligheter och begränsningar för upplevelser, aktiviteter och 
erfarenheter. Barnen gör sina viktigaste sociala och kulturella erfarenheter i 
närsamhället. När de själva får tillfälle att iaktta, undersöka och pröva sådant som 
finns i den egna miljön lär de känna omvärlden och den egna förmågan 

     (Gummesson & Gummesson, 1998 s. 5) 
 
När begreppet närmiljö används i den här studien är det en kombination av ovanstående 
definitioner. I den här studien innebär närmiljö den omgivning som är närmst skolan, 
både ur ett etiskt och ett praktisk perspektiv, samt dess möjligheter för ett 
upplevelsebaserat lärande där elevernas erfarenheter och äventyrslust stimuleras.  
 
2.4.2 Exkursion och fältarbete  
Exkursion och fältarbete är två begrepp som kommer att användas i studien. Enhetliga 
definitioner av begreppen är svåra att hitta, därför kommer den här studien använda sig 
av en kombination av två definitioner för att ha möjlighet att beskriva vad exkursion 
och fältarbete innebär.  
 
Nationalencyklopedin (2016) definierar begreppet exkursion kortfattat med att det är 
något som utförs i studiesyfte. Stockholms universitet (2016) använder sig av en 
utförligare definition. Stockholms universitet (2016) anser att exkursioner är mindre 
studieresor där lektionen är lärarledd. Det är läraren som presenterar och förmedlar 
kunskapen inom de ämnesområde som studeras. Stockholms universitets (2016) 
definition av exkursion lyder på följande sätt: 
 

Kortare studieresor där kursgruppen under en lärares ledning introduceras till 
exempelvis [,,,] historisk landskapsgeografi. 

                                          (Stockholms universitet, 2016-02-05) 
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I den här studien används en kombination av Nationalencyklopedins (2016) och 
Stockholms universitets (2016) definitioner av begreppet exkursion. Definitionen av 
exkursion innebär något som sker i lärande syfte samt en utflykt som är lärarledd.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (2016) innebär begreppet fältarbete något som utövas 
utanför skolan i den miljö där fenomenet som ska studeras existerar. 
Nationalencyklopedins (2016-02-05) definition är: ”Verksamhet som bedrivs utanför 
institutioner i den konkreta verkligheten som skall studeras” Stockholms universitet 
(2016) har även definierat begreppet fältarbete. De anser att fältarbete är när eleverna 
har eget ansvar för att studera och samla in material om ett visst fenomen likväl enskilt 
eller i grupp: 
 

Fältarbete innebär att på egen hand eller i grupp samla in material till en rapport 
eller ett examensarbete.      
         (Stockholms universitet, 2016-02-05) 

 
Den definition som användas i den här studien är en kombination av 
Nationalencyklopedins (2016) och Stockholms universitet (2016). Definitionen i den 
här studien syftar till att fältarbete är något som eleverna gör i grupp eller enskilt, det 
ska även ske i fenomenets verklighet utanför skolan och det ska vara en undersökning 
av något slag. 
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3. METOD 
I följande avsnitt kommer studiens metod och dess utgångspunkter att redovisas. 
Studien består av två empiriska undersökningar, intervjuer och en enkätundersökning, 
vilket innebär att studien består av en kvantitativ respektive en kvalitativ del. Även 
reliabilitet, validitet och forskningsetik redovisas i det här avsnittet. 
 
3.1 Val av metod   
Utifrån studiens syfte och frågeställningar redovisas två olika metoder. Det är en 
kvalitativ undersökning och en kvantitativ undersökning, vilka syftar till att ett senare 
resultat ska kunna presenteras. Dessa forskningsmetoder har valts eftersom studien 
syftar till att ta del av lärares och elevers tankar om studiens syfte och frågeställningar. 
För att möjliggöra studiens omfång kommer intervjuer att genomföras med lärare och 
enkätundersökning med elever.  
 
Bryman (2011) beskriver den kvalitativa metoden som en empiriinsamling där fokus 
ligger på ord istället för på siffror och statistik. Den kvalitativa undersökningen bygger 
på semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuerna tar sin grund i en 
intervjuguide som behandlar det ämne som undersöks. Vidare ges även förutsättning för 
respondenten att svara på frågan på ett sätt som deltagaren är bekväm med. Genom att 
nyttja av semi-strukturerade intervjuer ges även möjlighet till att ställa följdfrågor till 
respondenten (Bryman, 2011). Vid intervjuerna kommer även samtliga intervjuer att 
spelas in för att få med allt som sägs. Genom att intervjun spelas in och forskaren för 
anteckningar skapas goda möjligheter att återblicka och behandla empirin (Bryman, 
2011). För att deltagarna som medverkar i studien ska förbli anonyma benämns dem 
med fiktiva namn, lärarna kommer benämnas med lärare 1 respektive lärare 2 och de 
citat som används från enkätundersökningarna refereras enbart till öppen fråga i 
enkätundersökningen. 
 
Den andra delstudien bygger på den kvantitativa forskningsmetoden, vilket innebär att 
fokus främst riktar sig mot mätning av olika ting Bryman (2011). Eliasson (2013) 
skriver att den kvantitativa metoden ofta syftar mot att undersöka och analysera 
uppgifter och siffror, vilket med fördel görs genom enkät- och intervjuundersökningar. I 
denna studie anses enkätundersökning som lämpligast eftersom skolklasser kommer att 
medverka i studien, och att det genom denna metod kommer vara lättast att utläsa ett 
resultat. Fördelarna med en enkätundersökning är deltagarnas anonymitet och att de 
slipper uppleva den press som kan uppstå vid en vanlig intervju. En annan fördel är 
även att deltagarna ofta har god tid på sig att besvara frågorna, vilket medför att 
deltagaren kan tänka efter och resonera fram ett svar, utan att uppleva någon påtaglig 
press av forskaren (Bryman, 2011). Eliasson (2013) tydliggör även att layouten på 
enkätfrågorna är avgörande för vilka svar som kommer presenteras. Därav är det viktigt 
att ha en tydlig struktur och välformulerade frågor för att deltagaren ska förstå frågorna.  
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3.2 Reliabilitet och validitet  
Enligt Bryman (2011) betyder reliabilitet tillförlitlighet, vilket innebär att om studien 
skulle genomföras på nytt och resultatet skulle bli detsamma ses reliabiliteten som hög. 
Bryman (2011) anser även att reliabilitet är mätningarnas följdriktighet och oftast 
förenat med kvantitativa studier. Enligt Bryman (2011) är validitet en av de viktigaste 
forskningskriterierna, vilket handlar om att undersökningen ska mäta det som är syftet 
med studien.  
 
Den här studien bygger på både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder vilka 
brukar olika datainsamlingstekniker. För samtliga datainsamlingstekniker är målet att 
göra en tillförlitlig undersökning, samt skapa en uppfattning om hur säker själva 
datainsamlingen är. Det vill säga hur väl den mäter det man vill undersöka. Som 
tidigare nämnt framträder då begreppen reliabilitet och validitet vars syfte är att 
beskriva hur rättssäker undersökningen är. En bra reliabilitet och validitet bör ses som 
en förutsättning att studiens resultat ska kunna generaliseras samt kunna brukas på nytt. 
Validitet innebär att forskaren undersöker det som är relevant för studien, och 
reliabilitet innebär att mätningen sker utifrån en tillförlitlig metod (Bryman, 2011). 
Käll- och litteraturmaterialet som har används i studien är grundläggande utifrån 
undersökningens syfte och frågeställningar. Vidare har även intervju- och enkätfrågor 
arbetats fram för att vara väsentliga för studiens kommande resultat. Materialet som har 
använts bedöms som trovärdigt material som även ofta stödjs av flera forskare, och 
intervjudeltagana har med all säkerhet talat sanning vilket medför att den insamlade 
empirin bör ses som trovärdig.  
 
3.3 Urval  
Studien kan enligt Eggeby och Söderberg (1999) kallas för en fallstudie. Eggeby och 
Söderberg (1999) tydliggör att en fallstudie innebär att forskaren inte har som mål att 
kunna generalisera studien, utan istället kunna dra slutsatser om det området och den 
tidsperiod som studien berör. Vidare grundar sig även studien i Brymans (2012) 
bekvämlighetsprincip som innebär att deltagare väljs utifrån vilka som upplevs som 
mest lättillgängliga. Denna princip bör därav ses som en fördel när tidigare kontakter på 
skolor i Växjö stad redan finns. Utifrån Brymans (2012) metod och Eggeybys och 
Söderbergs (1999) resonemang om en fallstudies innebörd söktes och valdes deltagare 
ut för studien. Genom tidigare verksamhetsförlagd utbildning togs därav kontakt med 
geografilärare för grundskolans senare del som sedan tidigare givit intryck av att vara 
intresserade av deltagande. Det missivbrev som mailades ut till respektive lärare kan 
läsas i bilaga C. Urvalet föll på två stycken lärare med varsin åttondeklass på 24 elever, 
därav blev det totala urvalet 48 stycken elever. Det var 24 pojkar respektive 24 flickor. 
Både lärare och deras utvalda klasser visade intresse för ett deltagande samt upplevdes 
som relevanta för undersökningens syfte. Alla elever som deltagit i den här studien är 
nödvändigtvis inte över 15 år då de i åttondeklass fyller 15 år under årets gång. När 
deltagare är under 15 år behövs samtycke både från eleverna och vårdnadshavare, dock 
hävdar Vetenskapsrådet (2002) att det enbart behövs om undersökningen är av etisk 
känslig karaktär och det är inte den här undersökningen eftersom eleverna är helt 
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anonyma i studien samt att de inte behöver ge några personliga svar förutom kön och 
klass.  
 
3.4 Genomförande 
Intervju- och enkätundersökningen ägde rum vid två olika tillfällen under våren 2016. I 
samtycke med lärarna hade en tid för genomförandet av enkätundersökningen bestämts. 
I anslutning till enkätundersökningarna med eleverna genomfördes även intervjuerna 
med lärarna. Enkätundersökningens frågeformulär kan ses i bilaga B och 
intervjuschemat som följdes i intervjuerna med lärare 1 och 2 kan läsas i bilaga A Innan 
eleverna och lärarna började delta i undersökningen tydliggjordes deras rättigheter 
genom att berätta för dem att det är frivilligt att delta i undersökningen. Vidare 
tillkännagavs även att de kommer vara anonyma och att informationen som samlas in 
enbart kommer användas i den här studien. För att ta hänsyn till deras anonymitet 
tydliggjordes det för eleverna att efter inlämnad enkät gick det inte att avbryta sitt 
deltagande, eftersom varje enkät var anonym och inga namn skulle förekomma. Lärarna 
informerades om att det hade möjlighet att avsluta deltagandet när som helst.  
 
När intervjuerna var inspelade genomfördes transkribering för att sedan sammanställa 
resultatet. Transkriberingen av lärare 1 kan läsas i bilaga D och transkriberingen för 
lärare 2 kan läsas i bilaga E. Även enkätundersökningarna sammanställdes och den 
öppna frågan i enkätundersökningen delades in i tre olika kategorier baserade på hur 
eleverna hade svarat på frågan. De kategorier som uppstod var: Lär sig bättre genom 
exkursion, fältarbete eller studiebesök, lär sig bättre genom klassrumsundervisning och 
lär sig bättre genom en varierad undervisning. 
 
3.5 Etiska principer  
Enligt Trost (1993) och Vetenskapsrådet (2002) finns det olika forskningsetiska 
principer som man ska förhålla sig till när man gör en undersökning. Trost (1993) 
hävdar att intervjupersonerna har rätt till integritet och värdighet. Vetenskapsrådet 
(2002) belyser fyra huvudkrav, vilka presenteras och förtydligas nedan. 
 
3.5.1 Informationskravet  
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna om vad studien 
ska handla om, samt vad den har för syfte och hur den kommer att genomföras. Det är 
även viktigt att informera de deltagarna om att det är frivilligt att det är tillåtet att dra sig 
ur undersökningen när man vill. Viktigt att tydliggöra är även att informationen som 
lämnas vid intervjun enbart kommer att användas i forskningens syfte (vetenskapsrådet, 
2002). Vetenskapsrådet preciserar kravet på det här sättet; 
 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 
upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 
medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

(Vetenskapsrådet, 2002 s.7) 
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I studien hanterades informationskravet genom att ge ut information om 
undersökningens syfte redan vid första kontakten, samt innan intervjun och enkät 
undersökningen inleddes. Inför undersökningarna var forskaren noga med att informera 
både lärarna och eleverna att det var frivilligt och att de kunde dra sig ur 
undersökningen när de ville, samt att intervjun enbart kommer sparas tills uppsatsen är 
klar.  
 
3.5.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet handlar om att alla som deltar i undersökningen måste godkänna sin 
delaktighet. I särskilda fall där informanterna är omyndiga eller av andra skäl inte kan 
tillgodogöra sig information. I det här fallet krävs det att forskaren är försiktig och 
medveten om det (Vetenskapsrådet, 2002). De preciserar kravet på det här sättet:  
 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 
vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om 
de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).  

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9) 
 
För att hantera samtyckeskravet på bästa sätt fick intervjupersonerna själva välja om de 
ville ställa upp på en intervju. När de hade godkänt sin medverkan, var informationen 
ändå tydlig och påpekade både innan och efter intervjun att det är frivilligt och att de har 
möjlighet att dra sig ur när de vill. Eleverna fick även rätten att välja om de ville 
medverka i undersökningen eller ej. När det väl hade lämnat in sina enkätsvar kan det 
dock inte avsäga sitt deltagande eftersom studien måste ta hänsyn till anonymiteten.  
 
3.5.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet handlar om att de personer som ingår i studien kommer vara 
under sekretess. Det ska inte finnas någon möjlighet för utomstående att ta del av den 
information som deltagaren (Vetenskapsrådet, 2002). De preciserar kravet: 
 

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga 
uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 
tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. 

(Vetenskapsrådet, 2002 s.12) 
 
För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet informerades både lärarna och eleverna om 
att de skulle vara helt anonyma om de ställde upp i undersökningen. I informationen 
tydliggjordes att varken skolans namn eller intervjupersonens namn skulle förekomma i 
uppsatsen, dock skulle Växjöstad förekomma med tanke på att studien behandlar 
Växjös närmiljö. Eleverna fick informationen innan de påbörjade enkäten, där bland 
annat varken deras skola eller klassnamn nämns i uppsatsen. De fick även information 
om att de inte kan dra sig ur efter det att de väl lämnat in enkäten.  
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3.5.4 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och den information som samlas in enbart får 
användas i den studie som presenterats (Vetenskapsrådet, 2002). De preciserar kravet på 
det här sätt: 
 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 
utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

(Vetenskapsrådet, 2002 s.14) 
 
I samband med studien hanterades nyttjandekravet genom att informera eleverna och 
lärarna om hur enkät- och intervjuempirin kommer användas. Deltagarna fick även 
information om att resultatet enbart kommer att användas i denna studie och av mig.  
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4. VANLIGA GEOGRAFISKA FENOMEN I EN STAD 
I det här kapitlet behandlas olika fenomen som kan finnas i en stad. Den stad som 
behandlas i denna fallstudie är Växjö och dess närmiljö. I det centrala innehållet för 
ämnet geografi framkommer det att undervisningen bland annat ska behandla 
ämnesområdet stadsplanering, därav har olika relevanta fenomen i Växjös närmiljö valts 
ut (Skolverket, 2011a). Det centrala innehållet berör även att kartor och deras struktur 
med exempelvis symboler och olika skalor ska beröras i undervisningen (Skolverket, 
2011a). Dessa två ämnesområden kan med fördel undervisas i närmiljön genom olika 
praktiska moment, exempelvis exkursion och fältarbete.  
 
Utifrån studiens syfte och kursplanen i geografi har olika fenomen valts ut, därav 
behandlas och presenteras dessa platser i detta kapitel för att en djupare förståelse ska 
vara möjlig. Fenomenens duglighet som ett didaktiskt verktyg berörs. Valet av fenomen 
tar sin grund i Schmidingers och Branths (2015) argument, då de anser att det blir 
enklare för elever att förstå ett sammanhang om det går att koppla till elevernas egna 
erfarenheter. Då de fenomen som behandlas i det här kapitlet är fenomen som de flesta 
elever i Växjös grundskolor någon gång har kommit i kontakt med i olika sammanhang.  
 
4.1 Esplanad  
En esplanad är ett promenadstråk. Det består av trädplanterad gata med träd i mitten 
eller avenyer med träd på var sida av gatan. Esplanaden används för att få mer ljus och 
renare luft i staden. Esplanadsystemet kom från första början från Paris (Lindegård, 
1978). Nedan i figur 1 visas ett fotografi på den östra esplanaden i Växjö stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esplanadsystemet kom att brukas i Sverige vars syfte framförallt var att förhindra 
omfattande bränder, dessa skulle även skilja på gammal och ny stadsdel (Lindegård, 
1987). Andersson (2011) hävdar att bestämmelserna även eftersträvade att motverka 

Figur 1: Esplanad, Linnégatan (Foto: Sembe, 2016)  
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tillkomsten av trånga gränder där ljuset inte kunde komma ned och luften inte kunde 
vara i rörelse. Vidare bekräftar Ahlberg (1998) att esplanaderna framförallt skulle 
användas för att stoppa bränder och öka framkomligheten. Enligt Ahlberg (1998) skulle 
esplanaderna helst dras i olika riktningar i staden och finnas på flera ställen.   
 
Lindgård (1987) tydliggör att det finns flera esplanader som byggdes för att upprätthålla 
Byggnadsstadgan 1874 i Växjö. Enligt Byggnadsstadgan 1874 skulle ett 
esplanadsystem att införas i Sveriges städer. Framförallt för att det hade förekommit 
kraftiga bränder och esplanaderna skulle kunna förhindra liknande händelser. 
Esplanadsystemet skulle bilda en fyrkant om kring den gamla staden för att delvis 
stoppa bränder och för att skilja på gammal och ny stadsdel. Esplanadsystem som ingick 
i Byggnadsstadgan 1874 kom tillslut att fullföljas i Växjö. Det gör Växjö till en unik 
stad eftersom det inte var många andra städer i Sverige som hade den möjligheten på 
grund av olika anledningar, exempelvis topografiska hinder (Lindegård, 1987). 
 
Det esplanadsystem som till slut fullföljdes kan beskrivas såhär: Den esplanad som 
vetter åt öst heter idag Linnégatan, denna var dock redan befintlig när esplanadsystemet 
skulle införas. Denna östra esplanad kom att förlängas och sträcker sig idag hela vägen 
ut till Växjösjön. I norr anslöts även en ny esplanad, Norra esplanaden, som avgränsade 
det gamla och nya rutnätsystemet. I den västra och gamla stadsdelen placerades 
ytterligare en esplanad, Västra esplanaden, som sträcker sig två kvarter in i den södra 
stadsdelen, där ansluter den sista och avslutande Södra esplanaden, vilket medför ett 
komplett esplanadsystem (Lindegård, 1987). I figur 2 visas en karta över Växjö stads 
fullständiga esplanadsystem. 
 

 

 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 2.Växjö stads esplanadsystem (Karta: Växjö kommun, 2016) 
Bredden på kartan är 1km.  
Höjden på kartan är 1,2 km. 
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4.2 Järnväg  
Lindegård (1987) och Johnsson (1972) tydliggör järnvägsförbindelsernas påverkan på 
städerna och hur det har påvisat stadens utformning. Från början ville man placera 
stationshuset så nära centrum som möjligt, dock hade många städer redan en rutnätsplan 
vid denna tid. Därav fick stationshuset och järnvägen anpassa sig efter rutnätet och 
hamnade oftast utanför stadsbebyggelsen. Lindegård (1987) nämner även att det drogs 
järnvägar på nya ställen för att knyta samman olika befintliga samhällen. Likt Johnsson 
(1972) anser de båda att där det inte fanns befintliga samhällen bildades centrum runt 
järnvägen. Järnvägen spelade även en avgörande roll för gatunätets utformning 
(Lindegård, 1987). Det var från mitten till slutet av 1800-talet folk började tröttna och 
ifrågasätta rutnätsplanen. Istället blev runda torg allt vanligare där gator strålade ut från 
torget till olika stadsdelar. Tack vare att man tidigare hade behövt lägga 
järnvägsstationerna i ytterkant av en renässansgata kunde man använda sig av 
stationshuset som en mittpunkt och gator började stråla ut från det (Lindegård 1987). 
 
Järnvägsförbindelsen i Växjö ökade dramatiskt under slutet av 1800-talet eftersom det 
då byggdes en järnvägsförbindelse mellan Alvesta och Växjö samt mellan Karlskrona 
och Växjö. Tidigare fanns det ingen Järnväg i den riktningen utan enbart mellan Växjö 
och klaverström. I figur 3 visas ett fotografi på järnvägsförbindelsen mellan Karlskrona 
och Växjö. I och med att man godkände en infartsbank över sjön kom Växjö stad att 
påverkas. Järnvägsbygget ledde till att man reglerade planbildningen. Syftet var att 
resenärerna på tåget skulle mötas av större öppna platser som var rikligt planterade. 
Tanken var att städerna skulle bli hälsosammare och flertalet torg och öppna platser 
anlades samt att det planterades mycket grönska. Från början placerades grönska runt 
järnvägarna eftersom dåtidens lok kunde ge ifrån sig gnistor, vilket i värsta fall kunde 
skapa bränder. Därav rekommenderades plantering av grönska för att skydda staden från 
bränder (Lindegård, 1987).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Järnväg (Foto: Sembe, 2016) 
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4.3 Cirkulationsplats 
Enligt Wallberg och Hårdstedt (2008) byggdes den första cirkulationsplatsen 1904 i 
New York. Wallberg och Hårdstedt (2008) upplyser att det förekom mycket olyckor vid 
de första cirkulationsplatserna, framförallt eftersom det vid denna tid inte var samma 
regler som idag. Istället var det fordon som befann sig i cirkulationsplatsen som hade 
väjningsplikt och den inkommande trafiken hade företräde. Enligt Wallberg och 
Hårdstedt (2008) var det först i mitten av 1900 talet som den första moderna 
cirkulationsplatsen utformades. Det medförde att trafikflödet blev effektivare och att det 
inte skedde lika många olyckor. Hårdstedt (2008) upplyser vidare att det var först efter 
att Sverige hade bytt till högertrafik år 1967, som de moderna cirkulationsplatserna 
infördes i svensk trafik. I vardagligt tal benämnes dock en cirkulationsplats som 
”rondell”. Herland och Helmers (2002) definition av cirkulationsplats är ”Korsning utan 
mötande trafik där fordon kör in på en tillfart, cirkulerar motsols (i högertrafik) runt en 
rondell och kör ut på en frånfart” (Herland och Helmers, 2002 s. 19), och deras 
definition av rondell är ”Den ö i cirkulationsplatsens mitt som trafiken cirkulerar runt” 
(Herland och Helmers, 2002 s. 20). 
 
Herland och Helmers (2002) och Wallberg Hårdstedt (2008) tydliggör de regler som 
gäller för dagens cirkulationsplats. Trafikreglerna innebär att fordon i 
cirkulationsplatsen har företräde och att de fordon som är på väg in har väjningsplikt. 
Cirkulationsplatsens funktion är att öka och effektivisera trafikflödet. Herland och 
Helmers (2002) anser med tanke på Sveriges nollvision att det bör finnas olika typer av 
cirkulationsplatser. En där oskyddade trafikanter, exempelvis cyklister och 
gångtrafikanter, har företräde och en där fordon har företräde. De bör även utformas på 
ett tydligt sätt så att alla förstår vilka regler som gäller vid respektive cirkulationsplats. 
Finns det övergångställe vid in- och frånfarterna vid en cirkulationsplats gäller de 
vanliga reglerna vid övergångställe, det vill säga att fordonenen har väjningsplikt för 
gångtrafikanterna. Enligt Herland och Helmers (2002) ska cirkulationsplatser utifrån ett 
säkerhetsperspektiv byggas med ett körfält med låg hastighet. Herland och Helmers 
(2002) tydliggör att Sverige generellt har större körarea i cirkulationsplatser i jämförelse 
med exempelvis Nederländerna eller Tyskland. Enligt Herland och Helmers (2002) 
visar Nederländska och svenska studier att säkerheten för cyklister är bättre där det 
finns cykelöverfarter än med de cirkulationsplatserna där cyklisten befinner sig i 
cirkulationsplatsen.  
 
Herland och Helmers (2002) hävdar att det enligt svenskt regelverk finns olika 
bestämmelser för hur och vilken typ av cirkulationsplats som bör finnas vid de olika 
hastighetsbegränsningarna. Herland och Helmers (2002) skriver exempelvis att på vägar 
som har hastigheten 30-50 km/h rekommenderas en cirkulationsplats som är utformad 
för en maxhastighet på 30 km/h. Enligt Herland och Helmers (2002) använder sig 
Vägverket av olika benämningar för cirkulationsplatser beroende på dess rondellradie. 
Benämningen ”mini” innebär en cirkulationsplats med en rondellradie på två meter eller 
mindre. ”Liten” cirkulationsplats innebär en rondellradie på två till 10 meter och 
”normal” cirkulationsplats innebär en rondellradie på mer än tio meter. Herland och 
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Helmers (2002) menar även att dagens cirkulationsplatser bör utsmyckas unikt och 
igenkännande, för att det ska vara enklare för människor att orientera sig i staden. Figur 
4 visar ett fotografi på en cirkulationsplats i Växjö stad vars namn är Hovsrondellen. 
Hydén m.fl. (1991) på Tekniska Högskolan i Lund har genomfört ett 
trafiksäkerhetsprogram för Växjö Kommun. Syftet med projektet var att minska 
olycksfallen och de åtgärder de bland annat genomförde var att införa små 
cirkulationsplatser i 21 olika korsningar.  Enligt Hydén m.fl. (1997) har fem av dessa 
cirkulationsplatser behållits efter att projektet avslutats. Växjö kommun har även byggt 
ytterligare ett tiotal rondeller i andra korsningar efter projektet. Idag finns det cirka 16 
rondeller i Växjö stad. Hydén m.fl.(1997) anser att projektet varit lyckat genom att  
hastigheterna har sänkts och olyckorna har minskat sedan projektet inleddes 1986.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Torg 
Det finns en mängd olika definitioner på torg. Enligt Ahlstrand (1969) innebär torg en 
”Öppen plats med avplanad, vanligen stensatt yta i en stad eller tätort, speciellt om en 
(ursprungligen) för handel (marknad) avsedd plats” (Alhstrand, 1969 s. 173).  
 
Enligt Zucher (1995) bildades de första torgen under antiken och de kallades för agora. 
Zucher (1995) hävdar att agorornas plats alltid byggdes i centrum av staden. Agorans 
struktur formades av de omkringliggande byggnaderna. Enligt Zucher (1995) var redan 
då torget en plats för handel och sällskap. Zucher (1995) skriver att torgen fick en stor 
betydelse under medeltiden, främst tack vara de oregelbundna och täta bebyggelserna. 
Han anser även att torgen var de enda platserna där invånarna kunde ta en paus. Enligt 
Zucher (1995) fortsatte torgen att ha en stor betydelse under renässansen, torget ingick 
då även i stadsplaneringen. Vidare hävdar Zucher (1995) att monument och fontäner 
placerades  mitt på torget för att det skulle bindas ihop med dess omgivning. Enligt 
Gehl (2006) förlorade torget sin starka betydelse under 1900-talet. Gehl (2006) skriver 

Figur 4. Hovsrondellen (Foto: Sembe, 2016) 
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att det främst berodde på uppfattningen om att de torg som fanns inte var tillräckligt 
hälsosamma. Istället började folket umgås i parker. Gehl (2006) skriver även att bilen 
som började bli allt populärare under tidigt 1900-tal var ett problem för torgen. Genom 
att bilen blev allt vanligare byggdes många torg om till parkeringsplatser, vilket idag är 
tydligt i Växjö stad då stortorget som visas i figur 5 framförallt används som 
parkeringsplats. Gehl (2006) skriver att det dock skedde en förändring under 1960-talet 
genom att gator började stängas av för trafik. Boverket (2004) skriver att det finns 
önskemål om att införa en parkeringspolicy, vilket innebär att delar av torgen ska återgå 
till att vara en plats där invånarna kan mötas och umgås som förut.   
 
Likt Ahlstrand (1969) anser även Kaplan och Kaplan (1998) att ett torg är mer än enbart 
en fysisk plats. Torg innefattar även strukturen som existerar på platsen samt de 
människor som befinner sig där. Enligt Kaplan och Kaplan (1998) är det de aspekterna 
som avgör hur vi minns och hur vi reagerar  på torgen, en plats som behagar oss minns 
vi lättare.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: Stortorget (Fotot: Sembe, 2016) 
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5. RESULTAT 
Nedan redovisas resultatet av de undersökningarna som gjort i den här studien. 
Resultatets struktur utgörs av de frågor som ställdes till lärare respektive elever och 
frågeställningarna i studien utgöra kapitlets underrubriker.  
 
5.1 Kvalitativ undersökning  
I det här avsnittet används frågeställningarna för studien som underrubriker. Relevant 
empiri presenteras under respektive frågeställning, vilket även kommer stärkas med 
citat från lärarna. Citaten från intervjuerna refereras med lärare 1 och lärare 2.  
 
5.1.1 Använder sig lärare, i grundskolans senare del, av närmiljön i 

geografiundervisningen, och i så fall hur? 

 
För att kunna ge ett korrekt svar på den här frågan krävs en redovisning av respektive 
lärares definition av begreppet närmiljö.  
 

Det är rätt så svårt faktiskt när jag tänker på det, ja men jag tänker nog att det är 
någonstans här runt skolan och då skulle jag innefatta någon kilometer åt vardera 
hållet [,,,]. Närmiljö om man säger det så känns det lättare att kunna genomföra det 
under någon lektion, och då är det i närheten. 

     (Lärare 1) 
 

Närmiljö tycker jag är det man har nära, om man tittar på hur vi har det är, 
definierar jag närmiljö till själva området skola X , som mitt sätt att se som 
pedagog och inför mina elever. 
       (Lärare 2)  
 

Båda lärarna anser att närmiljö är det som finns runt om kring deras skolområde. Det får 
inte bli för långt bort, utan det ska gå att använda sig av det under en vanlig lektionstid.  
 
Vidare menade båda lärarna att de använder sig av närmiljön i sin undervisning, dock i 
en begränsad utsträckning. De undervisningsmetoder som de framförallt använder sig 
av var exkursion och fältarbete. Lärare 1 och lärare 2 redovisar: 
 

Jag kan bara säga vad jag har gjort hittills då, då har jag gjort som en kartuppgift, 
då har vi använt området hur här för att träna på skala tex. Och väderstrecken, norr 
pilen på kartan och orientera oss efter  tecken och symboler och teckenförklaring 
och sånt. Och det är en bra uppgift som jag gör varje gång jag har kartkunskap.  

  (Lärare 1) 
 

Det gör vi, för i vårt arbetslag har vi i varje årskurs någon typ av vandring, och 
7:orna har vi det vi kallar för närmiljö, och då kopplar vi det till, geografiskt, 
historisk och lite samhällskunskap. De vill säga vi tittar på hur den här stadsdelen 
ser ut. Vi tittar på exempelvis, varför ligger det bondgårdar här och varför finns det 
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åkermark, och vad olika byggnader har gjort för det här området. Använder även 
närmiljön när man kollar på kartor och sådant. 

(Lärare 2) 
 
Gemensamt för lärarna var att de använder sig av närmiljön som pedagogiskt verktyg 
när de arbetar med ämnesområdet kartkunskap. Av lärare 1 framkommer det att det 
finns målsättningar att använda sig av närmiljön när undervisningen behandlar 
stadsuppbyggnad och infrastruktur. Dock har lärare 1 inte använt sig av denna 
undervisningsmetod än. Under intervjun fick lärarna även frågan om hur många gånger 
de använder sig av närmiljön i undervisningen per läsår. Båda lärarnas svar var att de 
använder sig av närmiljön minst en gång per läsår. 
 
De intervjuade lärarna var ense om att en varierad undervisning är väldigt viktig. Därav 
ansåg båda lärarna att de inte kunde välja ut en undervisningsmetod som ansågs bäst. 
Lärare 2 exemplifierar: 
 

Lite utav allting tycker jag, för jag tror inte att man enbart kan säga att studiebesök 
är det bästa, för det är det ju om man kan hänga upp det på något annat i samband 
med något annat. Så det ena tar ju inte ut det andra utan jag tror att man skulle 
kunna ha mer en ett sätt att jobba med det.  

        (Lärare 2) 
 
Genom ovanstående resultat framkommer det att lärarna har svårt att välja en 
undervisningsmetod som anses bättre än den andra. Lärarna anser att en varierad 
undervisning bör nyttjas genom att olika undervisningsmetoder används inom ett 
specifikt ämnesområde.  
 
5.1.2 Vilka möjligheter och begränsningar upplever lärare med att använda sig av 

närmiljön i undervisningen  
 
Genom att använda närmiljön i undervisningen finns det både möjligheter och 
begränsningar. De möjligheter som framkom av intervjuerna var enligt lärare 1 
framförallt att det bidrar till en varierad undervisning och att de kan öka elevernas 
motivation och engagemang. Lärare 2 betonar istället att undervisningen blir tydligare. 
Lärare 2 tydliggör: 
 

Det blir så tydligt, och det är något som jag faktiskt lärde mig på min egna 
utbildning i geografi. Det var fantastiskt lärorikt, jag lärde mig hur mycket som 
helst. Det tycker jag är jätteviktigt, framför allt när man pratar om sådant om är lite 
abstrakt, för det är det om du pratar geografi i många stycken. 

 (Lärare 2) 
 

Av intervjuerna framkommer de begränsningar som lärarna ser med att använda 
närmiljön i undervisningen. De begränsningar som lärare 1 presenterar är främst tiden 
och vissa elevers inställning:  
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…hade jag två elever som låg på gräsmattan och degade, och gjorde inte ett dugg 
på den lektionen, dom kanske inte gör jättemycket i klassrummet heller men det 
var otroligt provocerande att dom inte ville göra någonting. Det blev mer synligt 
där ute. Och då blev man inte mer sugen på att gå ut och göra grejer, för en del tror 
att det är lek. Dom tar det inte riktigt på allvar när man ute.  

    (Lärare 1)    
 
Lärare 1 tydliggör även att det enbart är vissa elever som har den inställningen och att 
de flesta egentligen uppfattas som positiva till undervisningsmetoden. Lärare 2 hävdar 
istället att det är en ekonomisk fråga samtidigt som lärare 2 anser likt lärare 1 att tiden 
är en begränsning. Lärare 2 tydliggör:  
 

Tiden är också en del i det. Att vi är ganska knutna till lektionstiden. Många lärare 
är väldigt mån om sin egna lektionstid. Så det är med att ge och ta är kan också 
vara lite svårt, men annars finns det all möjlighet om man planerar för det. 
                   (Lärare 2) 
 

I intervjun fick lärarna frågan om de skulle vilja använda sig mer av närmiljön i 
undervisningen om de hade fria tyglar. Lärare 1 och 2 resonerar:  
 

Det är klart jag skulle vilja, någonstans har jag ambition för närmiljö som jag har 
ambition för andra saker, men det finns många saker man behöver göra. Men jag 
har inte sådär kommit på någon bra uppgift. Det finns vissa fallgropar som jag 
behöver känna mig taggad för att ta mig förbi.  
        (Lärare 1) 

 
Närmiljön i mina ämnen tycker jag vi utnyttjar bra ändå, det är klart att allt är ju 
relativt, men på ett högstadiet så är det svårt att få till det. Det är logistik det 
handlar om. Men det är klart att man skulle vilja det. 
       (Lärare 2) 
 

Av intervjuerna framkommer även att båda lärarna skulle vilja använda sig mer av 
närmiljön än vad som görs idag, dock anser lärare 2 att undervisning med närmiljö som 
verktyg bedrivs regelbundet utifrån geografiämnets syfte.  

 
Det som framförallt skiljer mellan lärarna är vilka möjligheter respektive begränsningar 
de upplever med ämnesöverskridande arbete i närmiljön. Lärare 2 berättar att de brukar 
arbeta ämnesöverskridande vid friluftsdagar och de ämnen som gemensamt planerar och 
genomför dagen är biologi, svenska, samhällskunskap, historia, geografi och idrott och 
hälsa. Lärare 1 arbetar inte ämnesöverskridande, men förtydligar att de har pratat om det 
men att det inte blivit av eftersom det är svårt att genomföra. Lärare 1 berättar att idrott 
och hälsas orienteringskartor används vid geografiundervisningen i närmiljö. Vidare 
uttrycker även lärare 1 att det kan vara en fördel för eleverna att man inte arbetar 
ämnesöverskridande:  
 

Använder idrottens orienteringskartor, men arbetar inte överskridande. Man måste 
inte göra det på en och samma gång, för egentligen finns det en fördel med att 
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eleven möter det en gång där och senare vid ett annat tillfälle. Det är både och det 
där.  

 (Lärare 1) 
 
Avslutningsvis framkommer det att lärarna har en gemensam och liknande uppfattning 
om elevernas inställning till denna undervisningsmetod. Enligt lärarna anser eleverna att 
det är lärorikt och roligt att delta i geografiundervisning som bedrivs i närmiljön.   
 
5.2 Kvantitativ undersökning 
 I detta avsnitt redovisas resultatet från enkätundersökningen genom olika diagram. 
Avslutningsvis används frågeställningen ”Hur påverkas kunskapsutvecklingen av att 
nyttja närmiljön i undervisningen enligt eleverna i grundskolans senare del?” att 
figurera som underrubrik där den besvaras med hjälp av de resultat som undersökningen 
innefattar.  
 
5.2.1 Enkätundersökning  
Vad är närmiljö för dig? 
På den här frågan hade eleverna möjlighet att kryssa i flera svarsalternativ. Sifforna som 
visas på y-axeln är antalet elever som kryssade i det svarsalternativet. Det som 
dominerade och som flest ansåg som sin närmiljön var skolområdet, vidare presenteras i 
resultatet att skogen var den plats som eleverna minst utsträckning upplever som sin 
närmiljö. Den specifika skillnaden är sammanställt (se diagram 1). Antalet som visas på 
y-axeln är antal elever som svarat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Diagram 1 – Vad elever menar med närmiljö 
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Hur upplever du att närmiljön har används i geografiundervisningen under högstadiet? 

I den här frågan fick eleverna kryssa i flera svarsalternativ. Resultatet som tydliggörs är 
att den metod som används mest i dagens grundskola är den klassiska 
klassrumsundervisningen. De undervisningsmetoder som eleverna anser används minst 
vid geografiundervisning i närmiljö är fältarbete och studiebesök (se diagram 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 2 - Hur används närmiljön i geografiundervisningen  
  
Hur ofta är ni ute i närmiljön i er geografiundervisningen? 
Det sammanlagda resultatet för de båda klasserna blev att 1-2 gånger per år var 
dominerade med 59%. Samtidigt var det även 13 % av eleverna som ansåg att de aldrig 
har varit i närmiljön i sin geografiundervisning (se diagram 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 3 – Hur ofta är ni ute i närmiljön 
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Skulle du vilja vara ute i närmiljön i er geografiundervisning? 
Diagram 4 visar att majoriteten av eleverna vill vara ute i närmiljön ibland, samtidigt 
som det enbart är 4 % av eleverna som aldrig skulle vilja vara i närmiljön i 
geografiundervisningen (se diagram 4).  

Diagram 4 –  Om elever vill vara i närmiljön under lektionstid  
 
 
På vilket sätt skulle du vilja vara mer i närmiljön i geografiundervisningen? 
I frågan fick eleverna tre olika svarsalternativ: Exkursion, fältarbete och studiebesök. 
Där blev exkursion den mest framtränade undervisningsmetoden som eleverna skulle 
vilja ha mer av i sin geografiundervisning. Exkursion och fältarbete kom därefter på 
samma procent (se diagram 5).  
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Diagram 5 – Önskemål om undervisningsmetod i närmiljön 
Vilka platser i er närmiljö har ni besökt i geografiundervisningen? 
I den sista kryssfrågan i enkätundersökningen framgick det att skogen var den plats som 
de allra flesta ansåg att de besökt under geografilektionerna. Det fenomen som ingen 
elev ansåg att det hade besökt var cirkulationsplats. De övriga svaren kan studeras i 
diagram 6. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Diagram 6 – Vilka fenomen studeras i skolans närmiljö 
 
 
Anser du att du lär dig bättre eller sämre genom exkursion, fältarbete eller studiedagar i 
jämförelse med den vanliga klassrumsundervisningen? 
Resultatet av denna öppna fråga delades in i tre olika kategorier: Lär sig bättre genom 
exkursion, fältarbete eller studiebesök, lär sig bättre genom klassrumsundervisning och 
lär sig bättre genom en varierad undervisning. Resultatet visar att det var flest som 
ansåg att de lär sig bäst genom att ha praktiska moment som exempelvis exkursion och 
fältarbete. Det var lägst antal elever som ansåg att de lärde sig bäst genom 
klassrumsundervisning. Se de specifika resultatet i diagram 7. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Diagram 7 – Hur elever anser att det lär sig bäst 
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5.2.2 Hur påverkas kunskapsutvecklingen av att nyttja närmiljön i undervisningen 
enligt eleverna i grundskolans senare del  

 
Genom enkätundersökningen framkom det att det finns en variation mellan hur eleverna 
anser att de lär sig bäst, och hur de skulle vilja att undervisning såg ut. 
 
Diagram 4 visar att det är mer än hälften av eleverna som är positiva och skulle vilja 
vara i närmiljön under lektionstid. Dock visar även diagrammet att 23% av eleverna 
väldigt sällan eller aldrig skulle vilja vara i närmiljön under lektionstid. Den 
undervisningsmetod som enligt eleverna var mest tilltalande i undervisningen var 
studiebesök, då över hälften av alla elever ansåg att de skulle vilja ha mer studiebesök i 
närmiljön. Därefter kom både exkursion och fältarbete på 23 %, (se diagram 5).  
 
I diagram 7 redovisas hur eleverna svarade på den sista och öppna frågan i 
enkätundersökningen. Det fanns även ett relativt stort bortfall på frågan, hela 15% valde 
att inte svara på den sista frågan (se diagram 7). Här nedan presenteras resultatet 
utförligare och några konkreta elevexempel som framkom av enkätundersökningen. 
Nedan presenteras två konkreta elevexempel från den kategori elever som ansåg att de 
lär sig bättre i den klassiska klassrumsundervisningen: 
 

Jag lär mig bättre om jag är inomhus med en bok. Anser att det är ytterst onödigt 
att till exempel rita upp världskartan med gatkritor. Jag lär mig inte på det sättet 
och den tiden skulle jag kunnat spendera på annat som faktiskt bidrar till min 
kunskap. 

              (Enkätundersökning, öppen fråga, 2016) 
 

Jag lär mig sämre för att jag inte kan fokusera lika bra ute. 
                           (Enkätundersökning, öppen fråga, 2016) 
 
Nedan visas två tydliga elevexempel från den kategori av elever som ansåg att de lär sig 
bättre genom exkursion, fältarbete eller studiedag presenteras:  
 

Ja, jag tycker att man lär sig bättre när man är ute på tex exkursioner för då får man 
använda alla sinnena. Då får man till sig lättare och kommer ihåg lättare: 

                (Enkätundersökning, öppen fråga, 2016) 
 

Bättre om man är utomhus då ser man saker på ett annat sett/perspektiv. Om man 
är ute finns det frisk luft, vilket jag tror gör oss piggare och att man mår bättre: 

           (Enkätundersökning, öppen fråga, 2016) 
 
Slutligen redovisas två konkreta elevexempel från den kategori av elever som ansåg sig 
lära sig bäst genom en varierad undervisning som inkluderar både inomhus- och 
utomhusundervisning: 
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Jag lär mig som bäst när man blandar lite. För ofta det man pratar om i 
klassrummet skulle man kunna ha en övning eller studiebesök om också. Man får 
då också se det i ett annat perspektiv, vilket kan vara bra och mer lärande. Så jag 
tycker man lär sig bäst när man gör både och. 

                (Enkätundersökning, öppen fråga, 2016) 
 

Ja, ifall det händer ibland och inte så ofta. Det kan vara jobbigt att vara ute om det 
är kallt. Variation är bra. En del personer jobbar kanske inte lika bra ute. 

                  (Enkätundersökning, öppen fråga, 2016) 
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6. ANALYS  
I det här kapitlet används de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning för att 
analysera det resultat som framkommit från de empiriska undersökningarna. Syftet med 
studien är att skapa en inblick i hur dagens lärare i grundskolans senare del använder sig 
av närmiljön i geografiundervisningen, samt undersöka hur elever anser att närmiljön 
används i undervisningen. De tre frågeställningar som har konstruerats för studien 
används som underrubriker i avsnittet.  
 
6.1 Använder lärare i grundskolans senare del sig av närmiljön i 

geografiundervisningen, och i så fall hur? 

 
Den definition som har använts i studien stämmer överens med den definition av 
närmiljö som lärarna angivit. Dock belyste ingen av lärarna Gummessons och 
Gummessons (1998) definition, som innebär att det är i närmiljön som det kulturella 
och sociala erfarenheterna utvecklas hos elever. Anledningen kan vara att lärarna utgick 
från en definition av närmiljö i relation till geografiundervisningen, istället för att 
definiera begreppet utifrån skolans uppdrag, vilket bland annat är att överföra 
grundläggande värden och förbereda eleverna på att fungera i det svenska samhället. 
Skolan har också som uppdrag att lära eleverna att orientera sig i en komplex verklighet 
(Skolverket 2011a). 
 
Kursplanen för geografi tydliggör vilka delar som ska beröras i undervisningen, bland 
annat framkommer det att kartor och deras olika skalor ska belysas (Skolverket, 2011a). 
Det är ett ämnesområde där båda lärarna använder sig av närmiljön i undervisningen 
varav de ansåg att undervisningen blir tydligare för eleverna, vilket även medför en 
varierad undervisning. Szczepaniskis och Dahlgrens (2011) studie tydliggör att det är  
viktigt med utomhusundervisning eftersom flera av elevernas sinnen stimuleras vid 
undervisningsmetoder likt denna. Genom att lärarna använder sig av praktisk 
utomhusundervisning kan ett pragmatiskt lärande synliggöras. Dewey (2004) anser att 
eleverna utvecklas och lär sig när de får interagera med omvärlden, samtidigt som det är 
lärarens uppgift att låta eleverna experimentera och upptäcka. 
 
I kursplanens centrala innehåll är det utskrivet att fältarbete i exempelvis ämnesområdet 
samhällsplanering i närsamhället bör genomföras. Detta är något som lärare 2 genomför 
varje år då skolan anordnar en mindre stadsvandring i skolans närmiljö. Även om den 
undervisningsmetod som skolan använder sig av när de är ute på stadsvandringen i 
närmiljön är mer lik en exkursion än fältarbete är det lärorikt för eleverna att vara ute 
och studera närmiljön praktiskt. Hansson (2014) stärker detta resonemang genom att 
tydliggöra att undervisningen måste uppfattas meningsfull för eleverna. Han menar att 
samverkar undervisningens stoff med elevernas vardag, utökas elevernas möjlighet att 
utveckla sin kunskaper. Schmidinger och Branth (2015) hävdar att det blir enklare för 
eleverna att hitta kontextuella sammanhang när olika fenomen i skolans närmiljö 
studeras. Genom att lärarna använder sig av den närmiljö som eleverna sedan tidigare är 
bekanta med, skapas goda förutsättningar för ett bra lärande. Likt vad Hansson (2014) 
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menar, bidrar detta tillvägagångssätt förhoppningsvis till ett meningsfullt lärande för 
eleverna,  vilket även underlättar för elevernas förmåga att se kunskapen i ett 
sammanhang (Schmidinger och Branth, 2015). Dock använder lärarna närmiljön i en 
begränsad utsträckning, vilket visas genom att båda tydliggör att de är ute i närmiljön 
cirka en gång per år. Som tidigare nämnts ansåg de båda lärarna att varierad 
undervisning är viktig och att ingen undervisningsmetod upplevdes bättre eller sämre än 
den andra. Trots att närmiljön användes i begränsad utsträckning fanns en målsättning 
att försöka variera mellan olika undervisningsmetoder, exempelvis en kombination av 
teori och praktik.  
 
6.2 Vilka möjligheter och begränsningar upplever lärare med att använda sig 

av närmiljön i undervisningen  
Av lärarna framkommer det att de skulle vilja använda sig mer av närmiljön i sin 
undervisning, men att det finns begränsningar som gör att det är svårt att genomföra. 
Den begränsning som båda lärarna tog upp var tid, de anser att det finns för lite tid för 
att ha möjlighet att genomföra fler lektioner i närmiljön. Framförallt eftersom flertalet 
lärare är rädda om sin egna lektionstid och har svårt att vara flexibla.  
Duregård (2015) stärker detta resonemang genom att tydliggöra att främst tidsaspekten 
är något som många av dagens lärare upplever som en begränsning, men även att 
kompetens och pengar begränsar undervisningsmetoder som exkursion och fältarbete.  
 
Dock var det ingen av lärarna som deltog i undersökningen som upplevde att deras 
kompetens begränsade dem när utomhusundervisning skulle genomföras. Likt Duregård 
(2015) anser lärare 2 att pengar ofta begränsar och försvårar dessa 
undervisningsmetoder, eftersom dagens skola ofta har en ansträngd budget. Det här 
medför att det är svårt att genomföra exkursion och fältarbete om skolan inte kan bidra 
med ekonomiskt stöd. En annan begränsning som Lärare 1 belyste var elevernas egna 
inställning. Lärare 1 ansåg att det var många elever som inte tar undervisningen seriöst 
när den sker utomhus. Även om dessa elever inte skulle varit mer motiverade vid den 
traditionella klassrumsundervisningen ansåg lärare 1 att det blev mer påtagligt och 
synligt vid utomhusundervisningen. Detta medför i sin tur att flera elever tappar fokus 
från undervisningen, vilket lärare 1 anser är synd eftersom de elever som uppskattar och 
finner denna undervisningsmetod lärorik blir lidande. 
 
Vidare framkommer det av lärarna att det finns positiva möjligheter med att använda sig 
av närmiljön i geografiundervisningen. Det som lärarna var ense om var att det bidrar 
till en varierad undervisning vilket i sin tur ofta leder till en bättre och djupare 
förståelse. Bladh (2016) anser att fältarbete i närmiljön bidrar till ett kvalitativt lärande, 
därav blir det enklare för både eleverna och läraren att följa upp arbetet. Lärare 2 menar 
att det som är abstrakt ofta blir tydligare när eleverna är ute och få studera de fenomen 
som berörs i undervisningen Bedrivs undervisningen exempelvis med fältstudier och 
exkursioner anser lärare 2 att kunskapsförståelsen blir bättre. Lärare 2 berättar att det 
var genom sin egna lärarutbildning som denna undervisningsmetod första gången 
upplevdes och praktiserades. Först fick de läsa om olika fenomen i böcker för att sedan 
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gå ut och studera det i närmiljön, vilket stämmer överens med ”learning by doing” 
(Dewey, 2004). Dewey (2004) hävdar att det är först efter en kombination av teori och 
praktik som det goda lärandet kan ske.  
 
6.3 Hur påverkas kunskapsutvecklingen av att nyttja närmiljön i 

undervisningen enligt eleverna i grundskolans senare del 
Det resultat som framkom av enkätundersökningarna var att det fanns en spridning 
mellan eleverna gällande hur de upplever att de lär sig bäst, samt hur de vill att deras 
undervisning ska se ut. Det är dock majoriteten av eleverna som är positiva till att vara 
ute i närmiljön på lektionstid, samtidigt som cirka 23 % av eleverna väldigt sällan ville 
vara ute i närmiljön under lektionstid. En intressant aspekt av resultatet var att flertalet 
av eleverna ville ha mer studiebesök i geografiundervisningen. I kursplanen för geografi 
står det ingenstans att undervisningen behöver behandla studiebesök. Dock 
framkommer det av kursplanen att undervisningsformer som fältstudier ska genomföras 
(Skolverket, 2011). Detta kan vara en anledning till att dagens lärare inte använder 
studiebesök i den utsträckning som eleverna skulle vilja. Resultatet av den här studien 
tyder på att majoriteten av eleverna vill arbeta mer efter den pragmatiska 
kunskapsteorin, eftersom eleverna är positiva till att ha praktiska lektioner i närmiljön.   
 
På den sista och öppna frågan i enkätundersöknings fick eleverna möjlighet att förklara 
och motivera hur de anser att de lär sig bäst. Majoriteten av eleverna ansåg att de lär sig 
bättre av att vara ute i närmiljön och ha praktisk undervisning genom exempelvis 
fältarbete och exkursion. En av eleverna tydliggör att  förståelsen blir bättre när de får 
använda olika sinnen eftersom blir blir enklare att komma ihåg det stoff som 
undervisningen behandlar. Szczepanski (2007) hävdar att när man stimulerar olika 
sinnen ökar vår minnes- och inlärningsprocess. En annan elev anser att man lär sig 
bättre av fältarbete och exkursion eftersom man blir piggare och mår bättre genom frisk 
luft. Av Skolverket (2011a) framkommer att det ingår i skolans uppdrag att sträva efter 
att bedriva verksamheten utifrån ett hälsoperspektiv. Genom att eleverna får ta del av 
undervisning utomhus bidrar det till mer hälsosamma elever (Szczepanski, 2007). Dock 
fanns det även en del elever som ansåg att de lär sig bäst genom 
klassrumsundervisningen och att det enbart är onödigt att gå ut och studera saker, 
eftersom tiden spenderas på fel saker. En del elever menar samtidigt att de inte kan 
koncentrera sig ute eftersom det är mycket runt om kring som tar fokus från det viktiga.  
Detta stärks av Szczepanski och Dahlgrens (2011) forskning där det framkommer att de 
samhällsorienterande ämnena har svårare att se att utomhusundervisningen leder till 
kunskapsutveckling. Slutligen fanns det även elever som ansåg att en varierad 
undervisningen skulle bidra till att de lär sig bättre. De ville ha en kombination av 
praktisk utomhusundervisning och klassrumsundervisning, vilket återigen kan relateras 
till den pragmatiska kunskapssynen (Dewey, 2004). På den öppna och avslutande frågan 
var det ett antal elever som inte svarade. Bortfallet på den frågan motsvarade sju 
stycken elever av det totala urvalet på 48 elever. Det kan bero på att det var den ända 
frågan som eleverna behövde skriva på och inte enbart kryssa i sina svar.  
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6.4 Sammanfattning av analysen  
Studiens syfte var att få en inblick i hur grundskolans senare del använder sig av 
närmiljö som ett pedagogisk verktyg, samt att undersöka hur elever upplever att deras 
kunskapsutveckling påverkas genom undervisning i närmiljön. Resultatet visar att 
närmiljö används i undervisningen, dock i en begränsad utsträckning. Båda lärarna 
använder sig av närmiljön inom ämnesområdet karta och dess olika skalor, samt att 
lärare 2 använder sig av närmiljön när undervisningen berör samhällsplanering. Både 
lärare och tidigare forskning tydliggör att det är viktigt med en varierad undervisning 
och att det bör inkludera inomhus- och utomhusundervisning samt olika 
undervisningsmetoder. Likt Duregård (2015) anser lärarna att de begränsningar som 
synliggörs med undervisningsmetoder som exkursion och fältarbete i närmiljön 
framförallt är tid och pengar. Dock ansåg lärare 1 att elevens egna inställning kan ses 
som en begränsning då undervisningen inte tas på allvar när den bedrivs i 
utomhusmiljö, vilket medför att denna undervisningsmetod inte nyttjas lika ofta.  
 
Möjligheterna med att använda närmiljö i undervisningen var båda lärarna eniga om. De 
menar att det blir tydligare och förståelsen ökar när fenomenen studeras i närmiljön. 
Detta kan i sin tur även bidra till ett bättre och djupare förståelse, vilket enligt Bladh 
(2016) är möjligt eftersom ett lärande genom fältarbete bör ses som en kvalitativ 
undervisning. Likt Dewey (2004) anser dock båda lärarna att, för att den praktiska 
undervisningen ska bli lärorik, krävs det även en teoretisk förkunskap som sedan 
omsätts i praktiken. Av enkätundersökningens resultat synliggjordes en spridning 
mellan eleverna och vilken undervisningsmetod de upplever som mest lärorik. Dock 
anser majoriteten av eleverna att de lär sig bäst genom en praktisk eller varierad 
undervisning där exempelvis fältarbete och exkursion nyttjas i en kombination av 
teoretiska  och praktiska moment.  
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7. DISKUSSION 

Jag hävdar bestämt att denna uppsats kommer att bidra positivt till min kommande 
yrkesroll. Den har gett mig inblick i geografiämnet i grundskolans senare del, både 
utifrån ett lärar- och elevperspektiv. Uppsatsen kommer att underlätta i yrkesrollen som 
lärare eftersom den medfört en bättre förståelse och kunskap om hur elever  vill att 
deras lektioner skall vara upplagda. Dock får man inte glömma bort att resultatet även 
synliggör att det finns elever som inte vill vara ute i närmiljön under lektionstid. Detta 
kommer att bli en spännande och intressant utmaning som framtida lärare. Utmaningen 
ligger framförallt i att skapa varierade undervisningstillfällen som är anpassade efter 
alla olika individer.  
 
Uppsatsen visar också att dagens lärare använder sig av närmiljön i undervisningen och 
att de använder sig av olika typer av olika undervisningsmetoder som exempelvis 
fältstudier och exkursioner generellt. Den har även gett en inblick i vilka specifika 
ämnesområden som lärare arbetar med i närmiljön, samt hur man kan tänka när man vill 
använda närmiljön som ett pedagogiskt verktyg. Vidare har uppsatsen även skapat 
förståelse för att det kan vara problematiskt att använda sig av närmiljön, eftersom 
närmiljön inte går att använda inom alla ämnesområden och för att ekonomin och tiden 
många gånger upplevs som begränsande faktorer. 
 
Avslutningsvis anser jag att uppsatsen har synliggjort vad som kan vara svårt och vad 
som gör att man som lärare inte alla gånger kan göra som man har tänkt sig, samt att 
den har bekräftat min hypotes om att de flesta elever uppskattar och lär sig bättre genom 
en varierad undervisning som innefattar att man studerar konkreta föremål i närmiljön. 
För att kunna generalisera studien och få ett mer trovärdigt resultat hade man behövt 
intervjua fler lärare och genomfört fler enkätundersökningar.  
 
7.1  Slutsatser 
Resultatet av denna studie visar att närmiljön används av geografilärare i 
grundskolansenare del. De båda lärarna som medverkade i den här studien använder 
närmiljön som ett pedagogiskt verktyg när de arbetar med ämnesområdet kartkunskap. 
Lärare två berättar att närmiljön används inom ämnesområdet samhällsplanering i 
årskurs sju, då de genomför en stadsvandring i närmiljön. Dock är det enbart inom 
ämnesområdena kartkunskap och stadsplanering som de medverkande lärarna använder 
närmiljön i sin geografiundervisning. Därav används närmiljön i en begränsad 
utsträckning, dock minst en gång per läsår. Av resultatet framkommer det även att båda 
lärarna anser att en varierad undervisning är det viktigaste och att de inte kunde välja ut 
en undervisningsmetod som ansågs vara bättre än den andra. Dock framkom det att 
exkursioner och fältarbete är de undervisningsmetoder som oftast används i 
undervisningen.  
   
Av resultatet framkommer det att det både finns möjligheter och begränsningar av att 
använda sig av närmiljön i undervisningen. Det som framkommer som möjligheter var 
främst att det bidrog till en varierad undervisning, vilket kan leda till ökad motivation 
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hos eleverna. Lärare två hävdade även att närmiljön används som ett pedagogiskt 
verktyg för att göra undervisningen tydligare. De begränsningar som lärarna lyfte fram 
var tid och ekonomi. De ansåg inte att det finns tillräckligt mycket tid för att genomföra 
fler lektioner i närmiljön. Lärare två hävdar även att det är en ekonomisk fråga, medan 
lärare ett även tydliggör att det kan vara svårt att genomföra med alla klasser då några 
elever inte klarar av att vara koncentrerade och deras inställning är bristande.   
 
Resultatet visar även att majoriteten av eleverna anser att deras kunskapsutveckling blir 
bättre när de är ute i närmiljön under geografiundervisningen.  Dock synliggör resultatet 
att det finns en stor splittring bland eleverna, eftersom vissa ansåg att de lär sig sämre i 
närmiljön än de gör under klassrumsundervisningen. 23 % av eleverna ville väldigt 
sällan eller aldrig vill vara i närmiljön under geografiundervisningen medan majoriteten 
på 56 % uppskattade att vara i närmiljön. De slutsatser som kan dras av resultatet är att 
det finns en stor variation mellan eleverna hur de anser att de lär sig bäst. Därav är det 
viktigt att som lärare ha en varierad undervisning för att kunna nå så många elever som 
möjligt, precis som lärarna i den här studien tydliggjorde i intervjuerna. 
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9. BILAGA 

9.1 Bilaga A 

Intervjuguide 
Personliga uppgifter  

• Antal år i yrket: 
• Undervisar i vilka ämnen? (Separata ämnen, eller en SO utbildning) 

 
 

• Hur skulle du som lärare vilja definiera närmiljö? 
 

• Vilka metoder använder du dig av i undervisningen om närmiljön   
 

• Hur ofta använder du dig av närmiljön i undervisningen under ett läsår? 
 

• Skulle du vilja använda dig mer av närmiljön i undervisningen om du hade 
fria tyglar? 

 

• Vilka metoder så som tex fältstudier och exkursioner eller liknande skulle du 
vilja använda dig mer av i din geografiundervisningen i just arbetsområdet 
närmiljön? 

 

• Vilka fördelar/möjligheter ser du med att använda dig av närmiljön i 
undervisningen?  

 

• Vilka begränsningar upplever du som mest påtagliga för att nyttja närmiljön 
i undervisningen? 

 

• Arbetar ni ämnesöverskridande inom detta arbetsområde? 
 

• Vad i Växjö skulle du vilja besöka/studera om du skulle använda dig av 
närmiljön?  

 

• Hur tror du att eleverna upplever de olika undervisningsmetoderna, så som 
exempelvis exkursion och fältarbete mm? 

 

• Är det något annat du skulle vilja ta upp eller berätta om, som du känner att 
jag har missat?  
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9.2 Bilaga B 

Enkätundersökning 
Syftet med denna enkätundersökning är att undersöka hur ni elever upplever att 
närmiljön används i er geografiundervisning.  
 
I denna enkätundersökning kommer det uppkomma begrepp som tillexempel närmiljö, 
exkursion, fältarbete och studiebesök. Innan du börjar svara på enkätfrågorna ska du 
läsa igenom nedanstående begreppsdefinitioner. I undersökningen kommer du att vara 
anonym, vilket betyder att ditt svar inte kommer att kunna kopplas till dig.  
 
Närmiljö: Är miljön i den närmaste omgivningen. Där får man sina sociala och 
kulturella erfarenheter. Det är tillexempel ert bostadsområde eller vägen till och från 
skolan. Närmiljö är de platserna som man är van att vara i.   
 
Fältarbete: Det innebär att ni elever, enskilt eller i grupp, går ut utanför skolan och 
studerar något speciellt. Det kan till exempel vara stadsplanering, torg eller något i 
naturen.   
  
Exkursion: Exkursion innebär lärarledd undervisning utomhus.  
 
Studiebesök: Innebär att undervisningen bedrivs vid ett specifikt besöksmål, tillexempel 
museum. Vanligt förekommande är att en guide eller liknade håller i undervisningen.  
 
Personliga uppgifter 
 
Klass:__________________ 
 
Pojke          Flicka 

 
 

 
Närmiljön i undervisningen  
 
Vad är närmiljö för dig? Du får kryssa i flera svarsalternativ  

 
Vägen till och från skolan  
 
Bostadsområdet 
 
På väg till och från min/mina fritidsaktiviteter  

 
Där min bästa vän bor 
 
Där min släkt bor 
 
Centrum / Stan 
 
Skogen  
 



  
 

III 

Annat:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
Hur upplever du att närmiljön har använts i geografiundervisningen under högstadiet?  
Du får kryssa i flera svarsalternativ 
 

Exkursion – (Lärarledd lektion utomhus) 
 
Fältarbete – (När ni elever själva är ute i miljön och undersöker olika saker, 
tillexempel i ett grupparbete) 

 
Studiebesök – (När ni åker och besöker ett specifikt ställe, och oftast en guide 
eller liknande håller undervisningen) 
 
Klassrummet 
 
Annat: ________________________________________________________ 
 

 
 Hur ofta är ni ute i närmiljön i er undervisning? 
Aldrig 1-2 gång per år  2-3 ggr per år  Fler än 4 

 
 

  
Skulle du vilja vara ute i närmiljön i er geografiundervisningen? 
Nej, aldrig          Väldigt sällan               Ja, ibland                      Ja, ofta       

                        
                 

 
På vilket sätt skulle du vilja vara mer i närmiljön i geografiundervisningen? 
 
Exkursion:  
 
Fältarbete:   

 
Studiebesök:  
 
Vilka platser i er närmiljö har ni besökt i geografiundervisningen? Får kryssa i flera 
svarsalternativ 

Cirkulationsplatser 
 
Esplanader  
 
Järnvägen 
 
Torget 
 
Centrum 
 
Skogen 
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Annat:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  
 Anser du att du lär dig bättre eller sämre genom exkursioner, fältstudier eller 
studiedagar i jämförelse med den vanliga klassrumsundervisningen? Motivera gärna ditt 
svar.  
Svar:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
TACK för er medverkan!  
 
Amanda J Sembe 
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9.3 Bilaga C 

Missivbrev  
 
Hej! 
Mitt namn är Amanda J Sembe och jag studerar till lärare vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. Det är så att jag har börjat skriva C-uppsatts i geografi nu, och jag skulle 
behöver någon geografi lärare som har lust och möjlighet att ställa upp på en intervju, 
behöver även en klass som har lust att svara på enkätfrågor (helst då en klass som 
läraren har haft i geografi) 
 
Undersökning handlar om hur lärare använder sig av närmiljön i sin undervisning. Är 
dem ute på tex fältarbeten, exkursioner, besöker de olika platser i närmiljön i sin 
undervisning eller är det mest klassrums undervisning.  
 
Därav undrar jag om jag skulle kunna få några mailadresser till de geografilärarna som 
finns på er skola för att se om någon vill hjälpa mig med undersökningen.  
 
Tanke är att jag skall komma ut och göra både intervjun och enkätundersökningarna V.7 
för att alla skall ha tid att planera kan det vara bra att bestämma redan nu.  
 
Både läraren och eleverna har självklart möjlighet att hoppa över någon fråga om de inte 
vill svara på en specifik. Eleverna behöver heller inte känna sig tvingade att vara med i 
undersökningen, är det någon elev som inte vill så behöver inte den, det är frivilligt att 
vara med. Det samma gäller läraren, kommer den på efter intervjun eller liknande att 
den inte alls vill vara med så är det helt okej.  
 
Som sagt innan hoppas jag att du har någon geografi lärare som skulle vilja hjälp mig 
med denna undersökning. Antingen kan du ge dem min mail: As223bz@student.lnu.se  
eller får du gärna skicka deras mailadresser till mig så kan jag försöka ta kontakt med 
dem.  
 
Tack på förhand  
 
Med vänliga hälsningar  
Amanda J Sembe student vid Linnéuniversitetet 
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9.4 Bilaga D 

Transkribering – Lärare 1 
 
Personliga uppgifter  
Antal år i yrket: 
kom ut som färdig lärare 2003, fött barn lite där emellan så jobbat som lärare i ca 11 år.  
Undervisar i vilka ämnen?  
Har geografi, religion och historia. Men undervisar i alla 4 SO ämnena. Hon läste 
ämnena separat och sedan la till 1 år praktisk, pedagogisk.  
 
Hur skulle du som lärare vilja definiera närmiljö? 
Det är rätt så svårt faktiskt när jag tänker på det, ja men jag tänker nog att det är 
någonstans här runt Skola Y och då skulle jag innefatta någon kilometer åt vardera 
hållet, tänker nog ändå att det inte är nere på stan, för då känner jag nog att det är mer 
sådär att man gör en utflyt eller på geografispråk att man gör en exkursion. Med det är 
klart att, det skulle också vara att man studerar nere vid torget där nere på stan och så, 
men närmiljö om man säger det så känns det lättare att kunna genomföra det under 
någon lektion, och då är det i närheten. Annars känns det som en större grej som kräver 
lite mer tid och planering, och då blir tanken att ni skall vi göra en utflykt.  
  
Vilka metoder använder du dig av i undervisningen om närmiljön   
Jag kan bara säga vad jag har gjort hittills då, då har jag gjort som kart uppgift, då har vi 
använt området hur här för att träna på skala tex. Och väder sträcken, norr pilen på karta 
och orientera oss efter  tecken och symboler och teckenförklaring och sånt. Och det är 
en bra uppgift som jag gör varje gång jag har kartkunskap. 
 
Det jag går och tänker på är det är med en stads uppbyggnad och att man skulle kunna 
se infrastrukturen. Vägar och motorvägar och cykelvägar, och hur färdas folk, hur är 
staden uppbyggd och sånt där, det är sånt frö som ligger och gror som jag inte har 
kommit igång med riktigt, fältarbete nått sådant. Inte sådär stadsvandring eller så utan 
mer att dom undersöker något själva. 
 
Använder idrottens orienteringskartor, men arbetar inte överskridande. Man måste inte 
göra det på en och samma gång, för egentligen finns det en fördel med att eleven möter 
det en gång där och senare vid ett annat tillfälle en gång där och så.  Det är både och det 
där.  
 
Hur ofta använder du dig av närmiljön i undervisningen under ett läsår? 
En gång per termin eller nånting, Kartuppgiften aa men visst när man tänker på det så 
kanske man tänker SO och inte bara geografi, ne då är det nog mer sällan en gång per 
år.  
 
Skulle du vilja använda dig mer av närmiljön i undervisningen om du hade fria tyglar? 
Ja jag kan väl bara säga, att när vi gjorde en övning utomhus när dom skulle, det var fint 
väder och jag kände att vi skulle göra något ute, så skulle dom rita upp världskartan, 
men då hade jag två elever som låg på gräsmattan och degade, och gjorde inte ett skit på 
den lektionen, dom kanske inte gör jättemycket i klassrummet heller men det var 
otroligt provocerande att dom helt strunta i att göra någonting. Det blev mer synligt där 
ute. Och då blev man inte mer sugen på att gå ut och göra grejer, för en del tror att det är 
lek. Dom tar det inte riktigt på allvar när man ute. Det är klart jag skulle vilja, 
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någonstans har jag ambition som jag har ambition för andra saker, det finns många 
saker man behöver göra. Men jag har inte sådär kommit på någon bra uppgift. Det finns 
vissa fallgropar som jag då känner mig taggad för att ta mig förbi 
 
Vilka metoder så som tex fältstudier och exkursioner eller liknande skulle du vilja 
använda dig mer av i din geografiundervisningen i just arbetsområdet närmiljön? 
 
Vilka fördelar/möjligheter ser du med att använda dig av närmiljön i 
undervisningen?  
Variation känner jag är jätteviktigt, och ibland skapar det intresse och engagemang att 
gå ut så är det ju jättebra. har jag egentligen inga problem alls med det, har jag elever 
som är intresserade och skötsamma så för mig funkar det lika bra  att vara ute. 
 
Vilka begränsningar upplever du som mest påtagliga för att nyttja närmiljön i 
undervisningen? 
aa det är nog det då, dels elevers inställning, och dels tiden då, men visst jag har ganska 
långa lektioner med eleverna, 200h delat på tre lektioner. Så att visst de kanske skulle 
hinnas med. Det är mer som stör ute, så om du har en klass som det är många som har 
problem med fokus och koncentration som håller på att fjanta sig, som typ den klassen 
jag hade nu, har du ett killgäng som kollar på varandra och kan börja hoppa runt och 
tramsa då känner du dig inte lite trygg där ute, det gör du inte men, annars har jag 
egentligen inga problem alls med det, har jag elever som är intresserade och skötsamma 
så för mig funkar det lika bra  att vara ute.  
 
Arbetar ni ämnesöverskridande inom detta arbetsområde? 
Ej, mycket prata med det händer inte riktigt något  
 
Vad i Växjö skulle du vilja besöka/studera om du skulle använda dig av 
närmiljön? (Vad är enklast att koppla till kurs och läroplan ) 
Aa men det är väl stadsbyggnad då tänker jag, och infrastruktur. För det här med 
naturgeografiska med is räfflor och sådant där det är inte och rullstensåsar och det sär 
det är inte, det är förbi liksom. Man jobbar inte med det på högstadiet längre, det står 
ingen annars och då tar man sig inte tid till något man inte är något centraltinnehåll som 
täcker upp de 
 
Hur tror du att eleverna upplever de olika undervisningsmetoderna, så som 
exempelvis exkursion och fältarbete mm? 
Variation känner jag är jätteviktigt så att om man kan gå ut som ett moment ibland som 
ger eller skapar intresse och engagemang hos dom så är det ju jättepositivt, och jag kan 
tänka mig här att elevsvaren om dom på den sista frågan där att det är många elever som 
som skrivit  att dom skulle vilja och att det är roligt och så, så att det är väl tyvärr så att 
många elever får lida för att några inte kan ta ansvar, men det är väl ungefär som 
vanligt, klart hade vi bara haft dom som vill, då skulle man ju naturligtvis gör mer 
sådana här saker.  
 
Är det något annat du skulle vilja ta upp eller berätta om, som du känner att jag 
har missat?  
Här runt om kring Skola Y, asså vad kan vi gå ut och göra en kort stund? Jag har 
faktiskt svårt att komma på det. Då får det vara att det tar en timme drygt i så fall tror 
jag, och att man kan gå en sväng och titta på något som är  en bit bort. För just här ute 
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och komma tillbaka efter 20 minuter,  aa jag vet inte riktigt, Jag kanske bara är 
fantasilös jag vet inte men jag kan inte riktigt komma på vad  det skulle tillföra.  
 
Okej här har vi hus, parkeringsplats, vi har X leden, vi har skog där vi har en skola, ja 
jag vet inte. Stadsplanering då, Infrastrukturen. Men det blir ett väldigt litet område om 
man tittar på de. För vill man kolla på stadsplanering så vill man göra se de ur ett större 
perspektiv, men man skall se en stadsplanering. Och inte bara en liten liten stadsdels 
planering. Tiden är en stor begränsning om man tänker att man har 55 minuter per ämne 
i veckan. Det är egentligen så lite tid du har. Du har SO ämnen 200-230 minuter i 
veckan. Delat på 4. Det är dom ämnena som har minst till förhållande till till hur mycket 
man skall lära sig hur mycket man skall bedöma. Det råder inga tvivel om det, Om du 
jämför med SV  som har tre gånger i veckan, engelska 3 ånger i veckan, matte likadant, 
där har du bara en kursplan några kunskapskrav.  Samhällskunskap och historia lägger 
man lite mer tid på än geografi och religion för det är lite mer som bör göras i dom 
ämnena. Vi gör ju så att vi nu läser två ämnen per termin, så läser vi historia så läser vi 
det under ¼ del att ett läsår.  Då har vi alla SO lektionerna till Historia. Det tar typ ett år 
innan man man gått igenom alla ämnera.  
 
Man få inte ha dåligt samvete för att man inte hänger med  de, de och det, för vad är 
rimligt att hinna med.  
  
Om man kolla på att använda isg av fältarbete och så, det är ju jättebra, men det finns i 
alla 4 SO ämnerna som är jättebra och det skall man göra, och det är ämnes specifikt, 
och det skall man hinna med och så, emn det går inte att ro det i land alla  dm delarna, 
utan man få landa i något som känns lagom varierande.  
 
Hållbarutveckling -  grupparbete 
Räknas som fältarbete beroende på vad dom gör i gruppen, det beror vad de själva vad 
de fördjupar sig i. För en del dem kommer nog inte utanför dörren tror jag inte. Det är 
lite hur dem utformar sitt arbete. Sen har vi ju lagt det nu i samband med Erth veeck. 
För att vi skall kunna gå ner på stan, så vi har lagt det i mars nu istället frö i maj som det 
var förra året,   för vi tycker också att det är viktigt att dem kommer utanför skolan. Men 
nu är det så jädra dumt att  Erth veek inte har kommit ut med något program, så vi vet 
inte vad som händer under veckan,  och vi måste ju planera in det redan nu, för nu är det 
V 7 och Erth veek är v11. Så vi får väl hitta på något lite snabbt när det närmar sig, så vi 
kan ge ner och göra något lite snabbt eller bara säga till dom att nu får ni  möjlighet, Det 
här och det här finns ni kan gå ner på onsdagseftermiddagen på grupptiden eller något 
sådant och söka information eller så. Det har jag ambitioner med min klass, för då kan 
det bli både exkursion och fältarbete. Men som sagt det är ett delarna med tiden för 
varje ämne har ju utökat sina förmågor om vad man skall arbete med och 
kunskapskraven historia det är inte bara historia utan det är historiebruk och källkritik.  
 
Ne, men jag känner nog mer att jag gärna skulle kunna ta emot tips på vad man kan 
göra, och det kanske du har kommit i kontakt med nu.  
 
Vad kan man jobba med där ner i stan? I geografi arbetar vi väldigt mycket mer kartan 
hållbarutveckling, sårbara platser i världen, asså vi arbetar väldigt mycket med världen 
hela tiden, jobbar inte så mycket med här, det kan vara att vi gör fel, vi kanske måste 
ändra kurs lite gran. Får kolla upp detta och se vad vi faktiskt kan göra. Kopplingen 
mellan de upplevelserbara, det praktiska och teorin är ju otroligt viktig att få till.  
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9.5 Bilaga E 

Transkribering – Lärare 2  
 
Personliga uppgifter  
Antal år i yrket: 13 år  
Undervisar i vilka ämnen? (Separata ämnen, eller en SO utbildning) 
Examen i svenska och  SO alla 4 SO ämnena. – gick lärarutbildningen 
Kock innan, så undervisar även i hemkunskap 
 
Hur skulle du som lärare vilja definiera närmiljö? 
Närmiljö tycker jag är det man har nära, om man tittar på hur vi har det är, definierar jag 
närmiljö till själva området skolan X, som mitt sätt att se som pedagog och inför mina 
elever.  
  
Vilka metoder använder du dig av i undervisningen om närmiljön   
Aa men det gör vi, för i vårt arbetslag har vi i varje årskurs någon typ av vandring kallar 
vi det, och 7orna har vi det vi kallar för närmiljö, och då kopplar vi det till, geografiskt, 
historisk och lite samhällskunskap. De vill säga vi tittar på hur ser  skola X ut. de är en 
ganska så spännande område eftersom förr var med slottet och allt det, ett gammalt 
bondesamhälle, uppdelat i torp och åkrar och sådant. Då går vi runt och då tittar vi på 
torpen som ligger nere vid Sjö X, vi tittar på själva, varför ligger det bondgårdar här och 
varför finns det åkermark, och vad slottet har gjort för det här området.  Använder även 
närmiljön när man kollar på kartor och sådant.  
 
Hur ofta använder du dig av närmiljön i undervisningen under ett läsår? 
En gång på läsår i alla fall – denna vandringen,  Sen är det i mina ämnen också så i 
mellan åt Man går ju bara ut, för att det finns ju ganska mycket fina stråk och gå på, 
närheten till Sjön X, Fantastaiga miljöer runtomkring. I andra ämnen använder dem det 
på andra sätt.  Vi försöker vara ute ibland på lektionstid.  
 
Skulle du vilja använda dig mer av närmiljön i undervisningen om du hade fria 
tyglar? 
Vi utvidgar ju vår närmiljö, till stad också i senare årskursen,  men asså närmiljön i 
mina ämnen tycker jag vi utnyttjar bra ändå, det är klart att allt är ju relativt, men på ett 
högstadiet så är det svårt att få till det.  Vi jobbar mer med att bli flexibla på att se på  
ämnesövergripande kan att kunna tex kunna göra temadagar, eller en halvdag där man 
tex använder sig både av ute och innemiljöer. Men det är logistik det handlar om. Om 
att få till det. Men det är klart att man skulle vilja det.  
 
Vilka metoder så som tex fältstudier och exkursioner eller liknande skulle du vilja 
använda dig mer av i din geografiundervisningen i just arbetsområdet närmiljön? 
Lite utav allting tycker jag, för jag tror inte att man enbart kan säga att studiebesök är 
det bästa, för det är det om man kan hänga upp det på något annat i samband med något 
annat. Så det ena tar ju inte ut det andra utan jag tror att man skulle kunna ha mer en en 
metod mer en ett sätt att jobba med det.  
 
Vilka fördelar/möjligheter ser du med att använda dig av närmiljön i 
undervisningen?  
Det blir så tydligt, och det är något som jag faktiskt lärde mig på min egna utbildning i 
geografi, där vi fick möjlighet att åka ut och titta på det här med rullstensåsar och olika 
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skikt med bergarter och så. Det var fantastiskt lärorikt, jag läder mig hur mycket som 
helst. Vi hade suttit innan och läst om det och sedan kom vi ut och fick se det. I naturen 
alltså i verkligheten det som i böckerna ser så litet ut är ju i naturen väldigt stort. Så det 
tycker jag är jätteviktigt, framför allt när man pratar om sådant om är lite abstrakt, för 
det är det om du pratar geografi i många stycken. Du kan pratar natur och kulturgeografi 
till du blöder, men kan du inte visa vad det är du menar, så förstår dom ju inte.  
 
Vilka begränsningar upplever du som mest påtagliga för att nyttja närmiljön i 
undervisningen? 
Pengar, för om du skall förflytta dig med en klass skolelever, om du inte kan cykla gå 
eller ta lokalbussen, så handlar det om att ha buss kanske och de finns inga pengar i 
skolan för sådant idag, det är alldeles för dyrt.  Tiden är också en del i det. Att vi är 
ganska knutna till lektionstiden. Många lärare är väldigt mån om sina egna lektionstid. 
Så det är med att ge och ta är kan också vara lite svårt, men annars finns det all möjlig 
om man planerar för det. Att ha någon dag tex med tema arbete.  
 
Där vi är i våra vandringar, på ett sätt, det jag känner är att en del vågar inte säga det 
dom kan högt. I 9:an har vi en område X vandring vi åker upp  där upp och går, i 
samband med att man läser i svenska och historian och såhär, och där handlar det ju om 
att prata kring olika  ställen och det är inte alla som vill.  Så att de kan jag väl säga att 
det finns lärare som har det svårt (OKUNSKAPEN) när det gäller mig själv så ser jag 
det mer som en fördel.  Men en än gång tror jag det har med hur länge du har varit 
lärare och lite vad man har gjort tidigare.  
 
Arbetar ni ämnesöverskridande inom detta arbetsområde? 
Biologi, svenska, historia, samhällskunskap, idrott - vandringarna 
7:orna närmiljö 
8:orna Stadsvandring -  
9:orna Moberg 
 
Vad i Växjö skulle du vilja besöka/studera om du skulle använda dig av 
närmiljön?  
Vi tittar ju på beroende på vilket syfte vi har med den, men vi tittar både på kallakriget 
det alla våra skyddsrum och de som vi har  som man inte visste om, vi tittar på det 
historiska, kyrkliga med domkyrkan, och hur staden är uppbyggd lite – att man byggde 
staden som man gjort de, med rutnät och sådant.  Lite blandat.  
 
Hur tror du att eleverna upplever de olika undervisningsmetoderna, så som 
exempelvis exkursion och fältarbete mm? 
Innan Vi kommer ut tycker dom att det är skit tråkigt och gud va jobbigt vad skall detta 
blir. Men sedan när dom väl är där eftersom det  finns så mycket spännande saker att 
berätta om Växjö. Dom tar det på allvar är min upplevelse i alla fall.  
 
Är det något annat du skulle vilja ta upp eller berätta om, som du känner att jag 
har missat?  
 


