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Geografiämnet i skolan är ett tvärvetenskapligt ämne som berör såväl naturen som samhället vi lever i. I 

Skolverkets kursplan för ämnet geografi har metoden fältstudier tillkommit 2011. Genom fältstudier får eleverna 

den geografiska referensram som ger möjlighet att sätta sig själva i relation till omvärlden. I denna uppsats 

delger fem SO-lärare som undervisar i geografi för årskurs 7-9 hur de ser på begreppet. Även vilka 

förutsättningar och begränsningar som finns för att utföra fältstudier, så här fem år efter att det tillkommit i 

kursplanen. 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa geografilärares erfarenheter kring fältstudier. För 

att undersöka detta har en intervjustudie används, där två lärare i Storstockholmsområdet samt tre lärare i 

Gävleborgs län intervjuats. Resultatet visar att respondenternas erfarenheter kring fältstudier skiljer sig mycket 

mellan varandra. Gällande fältstudiers effekt på lärandet är samtliga lärare positiva till fältstudier. Dock är det 

flera faktorer som påverkar deras förutsättningar att utföra fältstudier, bland annat en missuppfattning om vad 

fältstudier innebär, bristande ämneskunskaper, tid och ekonomi. Studiens resultat indikerar att det är skillnader 

mellan lärare snarare än geografisk placering som bestämmer förutsättningarna att genomföra fältstudier.  

 

Nyckelord: Fältstudier, lärare, geografi, förutsättning, lärande 

 

Handledare: Mikael Wingård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING ..............................................................................................................................4 

1.1 Syfte och problemformulering ....................................................................................................4 

2. LITTERATURBAKGRUND ...................................................................................................5 

2.1 Utomhusdidaktik .........................................................................................................................5 

2.2 Fältstudier och dess definition .....................................................................................................6 

2.3 Kursplansöversikt  .......................................................................................................................7 

2.4 Förutsättningar för fältstudier ......................................................................................................7 

2.5 Fältstudiers effekter på elevers lärande .......................................................................................8 

2.6 Idéer som präglar skolans pedagogik ..........................................................................................9 

3. METOD ....................................................................................................................................12 

3.1 Urval ..........................................................................................................................................12 

3.2 Kvalitativ intervjumetod och genomförande  ............................................................................12 

3.3 Tematisering ..............................................................................................................................13 

3.4 Bearbetning och analys .............................................................................................................13 

3.5 Etiska överväganden..................................................................................................................14 

4. RESULTAT .............................................................................................................................15 

4.1 Förutsättningar för fältstudier ....................................................................................................15 

4.2 Fältstudiers effekter på elevers lärande .....................................................................................17 

4.3 Lärarnas erfarenheter kring fältstudier ......................................................................................18 

5. DISKUSSION OCH ANALYS ...............................................................................................21 

5.1 Förutsättningar för fältstudier ....................................................................................................21 

5.2 Fältstudiers effekter på elevers lärande .....................................................................................22 

5.3 Lärarnas erfarenheter kring fältstudier ......................................................................................23 

6. SLUTSATSER .........................................................................................................................24 

7. SAMMANFATTNING ...........................................................................................................25 

8. REFERENSLISTA ..................................................................................................................26 

9. BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE ...........................................................................................29 

10. BILAGA 2 – FÖRFRÅGAN TILL INTERVJUUNDERSÖKNING ..................................30 

11. BILAGA 3 - SAMTYCKESFORMULÄR ............................................................................31 

 



 

4 

1. INLEDNING 

 

Ämnet geografi i skolan bidrar till att få en förståelse av den värld vi lever i. För att få en 

djupare förståelse av naturen och samhället så krävs det att eleverna får ta del av undervisning 

utanför klassrummets väggar. Enligt Skolverkets Kommentarsmaterial till kursplanen i 

geografi behöver eleverna det rumsliga medvetandet och den geografiska referensramen för 

att ha möjlighet att sätta sig själva i relation till omvärlden (2011a, s. 8). Det är enligt 

författarna till Kommentarsmaterial till kursplanen i geografi ett grundläggande mänskligt 

behov att få upptäcka och orientera sig i sin omvärld och genom denna undervisning 

utvecklar eleverna kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar (Skolverket, 

2011a, s. 10). 

I kursplanens centrala innehåll för årskurs 7-9 framgår det tydligt att fältstudier av natur- 

och kulturlandskap ska ingå i geografiundervisningen. Vidare förtydligas även fältstudiers 

relevans i kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 9 att eleverna ska använda […] 

kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt (Skolverket, 2011b, s. 191 & 

194). Tidigare kursplaner har inte uttryckligen haft med fältstudier i det centrala innehållet. 

Detta tillkom i kursplanen 2011 med en motivering att ämnets analytiska och 

problematiserande karaktär behöver betonas (Skolverket, 2011a, s. 6). Med hjälp av 

fältstudier kan ämnet konkretiseras och utveckla elevernas förmåga att förstå, tolka och 

kritiskt granska de geografiska uppgifterna. Detta genom att eleverna bland annat får 

kategorisera och klassificera landskapens olika mönster genom olika vetenskapliga 

förhållningssätt (Skolverket, 2011a, s. 7 & 20). Detta bidrar även till att eleverna förstår sig 

själv och sitt eget tänkande, genom att analysera sin omvärld utifrån learning by doing 

(Fridfeldt & Molin, 2010, s. 10). 

Min egen erfarenhet av fältstudier på lärarutbildningen har haft en positiv påverkan på 

min förståelse av ämnet. Det har bidragit till en djupare kunskap och det har ökat mitt intresse 

för att uppleva och förstå varför landskapet ser ut som det gör. De fältstudier som jag har 

erfarenhet av har sett olika ut och jag har förstått att flera faktorer spelar in för att få en lyckad 

fältstudie. Inom en snar framtid kommer jag själv att vara lärare och därför skulle det vara 

intressant att se hur denna undervisningsmetod tillämpas. Även vilka faktorer som spelar roll 

och hur synen på detta är i dagens skolor, så här fem år efter att fältstudier explicit lagts till i 

kursplanens centrala innehåll.  

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Uppsatsens syfte är att belysa olika geografilärares erfarenheter kring fältstudier efter det att 

fältstudier blev en del av kursplanen i Geografi i kursplan 2011. Frågeställningarna lyder: 

- Vilka förutsättningar och begränsningar upplever lärare att de har för att utföra 

fältstudier? 

- Vilka effekter på elevernas lärande anser lärarna att fältstudier har? 

- Syns det några skillnader i hur fältstudier utförs beroende på var skolan ligger, och i 

så fall vilka? 
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2. LITTERATURBAKGRUND 

 

I detta kapitel presenteras tidigare studier utförda på det ämne uppsatsen handlar om, 

nämligen fältstudier. Fältstudier har inte alltid benämnts med just detta begrepp, och annat 

material har varit viktigt att fördjupa sig i för att få en sådan fullödig bakgrund som möjligt. 

Kapitlet startar med utomhusdidaktik, där lärandet utomhus är i fokus. Därefter behandlas 

fältstudier och dess definition, då definitionen har varierat, för att sedan övergå till en 

kursplansöversikt. I slutet av kapitlet tas förutsättningar för fältstudier och fältstudiers 

effekter på elevers lärande upp och avslutas med idéer som präglar skolans pedagogik. 

 

2.1 Utomhusdidaktik 

Fältstudier betraktas ofta som synonymer med studier som utförs utomhus. Szczepanski och 

Dahlgren (2011) undersöker just detta och lärares uppfattning av lärandet utomhus. I artikeln 

framkommer det att lärarna som undervisar utomhus ser landskapet och naturen omkring sig 

är en plats för lärande. De ansåg även att resterande samhället, det vill säga det bebyggda 

landskapet, räknas inom ramen för att ett fysiskt lärande ska äga rum. De betonar att ett 

fenomen i sitt naturliga sammanhang är viktigt, men att lärandet bör ske i en växelverkan 

mellan inomhus- och utomhusmiljö (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s. 37). Det framgår 

tydligt i artikeln att utomhusdidaktik grundar sig i verkligheten och inte i texterna som 

studeras, där det praktiska kan bindas samman med det teoretiska. Flera sinnen aktiveras 

under lärandeprocessen och bidrar till en djupare förståelse än vad som är möjligt i 

undervisningen i klassrummet. Utomhusdidaktiken kan alltså ses som ett komplement till 

klassrumsundervisningen för att få till en ytterligare dimension av kunskap där grunden i 

lärandet blir de egna upplevelserna i det naturliga sammanhanget (Szczepanski & Dahlgren, 

2011, s. 25). 

För att lyckas få till ett lärande vid utomhusdidak krävs det att eleverna känner sig säkra 

i den miljö de befinner sig i. Ett exempel är naturen som idag inte är en självklar plats för 

elever i dagens skola. Tidigare var naturen omkring oss en plats som barn trivdes i och lekte 

obehindrat i, men detta är inte lika självklart idag. Allemansrätten är exempelvis en 

självklarhet för många, men för vissa elever som kanske inte är uppvuxen i Sverige eller är 

stadsbarn kan istället se naturen som något hotfullt. Lärarens uppdrag är enligt Lundegård, 

Wickman och Wohlin (2004, s. 137) att utforma undervisningen utifrån elevernas nuvarande 

erfarenheter, vilken kan variera oändligt i en och samma klass. En planering för en 

utomhusbaserad fältstudie som förr har varit självklar att utföra, kan vara problematisk för 

elever som inte känner sig säker vid en skolaktivitet i naturen. Lundegård, Wickman och 

Molin (2004, s. 137-150) anser ändå att naturen ger en unik möjlighet för eleverna att agera 

som de vill agera, och sysselsätta sig utifrån sin egen förmåga i en miljö som inte dömer eller 

ifrågasätter. En utomhusvana är dock viktig att bygga upp för att låta naturen vara en del av 

geografilektionen och inte enbart något som händer en enstaka gång. Detta för att inte riskera 

en osäkerhet bland eleverna, som kan utmynna i okoncentrerade elever (Lundegård, 

Wickman & Wohlin, 2004, s. 137-138). 
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2.2 Fältstudier och dess definition 

I kursplanens centrala innehåll för årskurs 7-9 används begreppet fältstudier (Skolverket, 

2011b s. 191), men det finns även fler begrepp som används i litteraturen för detta moment 

som måste tas i beaktande för att förstå bakgrunden och helheten på ämnet. Exkursion är ett 

begrepp som används frekvent inom geografi, arkitektur och stadsplanering och det betyder 

utflykt i studiesyfte (Olsson & Vilhelmson, 1997, s. 31). I Nationalencyklopedin definieras 

begreppet lika kort och koncist som en utfärd i studiesyfte. Fältarbete beskrivs i 

Nationalencyklopedin tämligen snarlikt som forskning utanför den traditionella akademiska 

miljön. När dessa begrepp diskuteras i olika sammanhang kan det bli problematiskt, då de 

inte är helt identiska. Denna problematik syns även tydligare när begreppet fältundersökning 

definieras av Nationalencyklopedin som samhällsvetenskaplig forskning som omfattar 

insamling av uppgifter i naturliga miljöer och situationer och som därmed skiljer sig från till 

exempel laboratorieexperiment, […] [för] att kunna spegla och analysera sociala processer 

i deras genuinaste form (Nationalencyklopedin: Fältundersökning). Denna snävare definition 

gör begreppet mindre användbar för uppsatsens syfte och problemformulering. 

Det begrepp som används i kursplanens centrala innehåll för årskurs 7-9 är fältstudier 

och nationalencyklopedins definierar begreppet som att det sker en undersökning av något 

utanför teoretiska studier eller i laboratorium, i dess naturliga miljö. I kursplanen definieras 

inte begreppet nämnvärt men i Skolverkets Kommentarsmaterial till kursplanen i geografi 

beskriver fältstudier som Att lämna klassrummet och upptäcka nya platser och fenomen i 

närmiljön kan bidra till att eleverna, utöver att fördjupa sina geografikunskaper, utvecklar 

nya perspektiv på sitt lärande (2011a, s. 30). Maria Lannvik Duregård har skrivit en artikel 

i tidningen Alfa om fältstudier och då intervjuat Lena Molin som är lektor i geografididaktik 

vid Uppsala universitet. Lena Molin definierar i artikeln begreppet fältstudier som något som 

skiljer sig från exkursioner. Hon menar att fältstudien består av fyra steg: förberedelse, 

genomförande, sammanfattning och presentation samt utvärdering (Lannvik Duregård, 

2015). Skillnaden mellan exkursion och fältstudier enligt Molin är alltså att fältstudier har 

aktiva deltagare som har en uppgift de ska lösa. 

Fältstudier blev tydligt framskrivet i kursplanen först 2011, innan dess stod inte 

fältstudier lika tydligt med och avsaknaden av detta poängterade Molin i avhandlingen Rum, 

frirum och moral redan 2006 (Molin, 2006, s. 201). Molin (2006, s. 46) beskriver även att 

fältstudier är en försvinnande liten del av lektionsinnehållet både i Sverige och internationellt 

sett. En enkätstudie utförd på Karlstads universitet 2012 visar att det är 55 % av de behöriga 

geografilärarna som utför fältstudier medan det endast är 17 % av de obehöriga (Bladh, 2014, 

s. 166). Dock anser Dolan (2016 s. 51) i en irländsk studie att fältstudier alltid varit ett viktigt 

element i geografiundervisningen. Genom fältstudier stimuleras barnens intresse och 

medvetenhet av sin omgivning och vad som gör deras närhet unikt, vilket även bidrar till att 

skapa individer som är kritiskt tänkande om sin närliggande geografi (Dolan, 2016, s. 51). 

Även Trygg och Köhler (2015, s. 17) menar att fältstudier ger en förståelse då eleverna får 

uppleva den riktiga världen och menar att lärandet bör ske aktivt genom att problematisera, 

reflektera och analysera i samband med undervisningsmomentet. De anser att fältstudierna i 
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skolan har blivit mer framtonad på grund av den moderna didaktiska forskningens fokus på 

studentaktivitet, där problemorienterade övningar i form av fältstudier är ett exempel (Trygg 

& Köhler, 2015 s.18). Gällande studier som gäller befintliga fältstudier i den svenska skolan 

visar det sig att fältstudier oftast hör ihop med de yngre åldrarna, där eleverna arbetar mer 

tematiskt (Gustafsson, 2016). I de högre åldrarna är upplägget och schemat oftast uppdelat 

per ämne, vilket kan leda till, enligt Gustafsson (2016), att kunskapen blir osammanhängande 

och splittrad. 

I denna uppsats kommer det begrepp som används i kursplan 2011 att tillämpas, 

nämligen fältstudier. Det syftar på en aktivitet som sker utanför klassrummets väggar, där 

syftet är att eleverna ska få ta del av ett visst fenomen i en så naturgiven miljö som möjligt. 

 

2.3 Kursplansöversikt 

Fältstudier har inte uttryckligen varit med i tidigare kursplaner, utan det tydliggjordes i det 

centrala innehållet först 2011. I kursplanen från 1994 kan målen tolkas som att fältstudier 

kan användas, ett exempel är att eleven ska […] ange de viktigaste faktorerna bakom dagens 

landskapsbild och kulturlandskapets framväxt (Utbildningsdep., 1994, s. 21). I 2000 års 

upplaga av kursplan och bedömningskriterier kan fältstudier möjligtvis tolkas in i 

bedömningen där Eleven gör egna observationer och mätningar, använder centrala 

geografiska begrepp och sammanställer och presenterar egna studier med hjälp av 

geografiska material (Statens skolverk, 2000, s. 77). Det står dock inte uttalat i någon av 

kursplanerna att fältstudier måste ske i undervisningen. 

I gällande kursplan från 2011 står fältstudier tydligt, men det finns inte några tydliga 

riktlinjer om hur fältstudier ska behandlas eller betygsättas. I Skolverkets diskussionsmaterial 

uppmuntras en kombination av fältstudier med andra delar av det centrala innehållet. 

Exempelvis genom att planera fältstudier som även utvecklar kunskaper om livsmiljöer, 

människor och hållbarhetsfrågor samtidigt som eleverna lär sig om geografins begrepp, 

arbetssätt och metoder (Skolverket, 2014, s. 5). 

 

2.4 Förutsättningar för fältstudier 

När läraren planerar sin undervisning behöver den vara förankrad i kursplanen och samtidigt 

ställa sig själv frågan om hur kunskapen förmedlas bäst. En lärares uppgift är att se till så att 

alla mål uppfylls under de 885 timmar som geografiämnet har tillsammans med religion, 

samhällskunskap och historia (Skolverket, 2016). Hur läraren väljer att bedriva sin 

undervisning kan definieras utifrån tre frågor; vad, hur och varför? Dessa tre frågor är 

didaktikens grunder (Molin, 2006, s. 54; Selander, 2014, s. 204). Vad-frågan handlar bland 

annat om det kunskapsstoff som läraren behöver välja i sin undervisning. Hur-frågan lyfter 

vilket sätt undervisningen ska bedrivas, för att förmedla kunskapen på bästa sätt. Varför-

frågan handlar om syftet till undervisningen och varför en undervisningsmetod används. 

Fältstudier är alltså ett didaktiskt val som läraren behöver planera och prioritera för. 

En viktig faktor för lyckade fältstudier i geografiundervisningen är den undervisande 

läraren. För att det ska bli lyckade fältstudier behöver även lärarens ämneskunskaper vara 
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goda (Møller, 2003, s. 28-32). Møller menar att det då är möjligt för läraren att koppla 

elevernas egna erfarenheter och grunda sig i dessa när eleverna skapar egna upplevelser 

under fältstudierna. Detta anser han bidra till ett djupare lärande för eleverna, då läraren har 

tagit ner undervisningen till en nivå som är bekant för dem. Vidare talar han även om en 

ytterligare faktor där läraren påverkar förutsättningarna för undervisningen och det är 

lärarens egna erfarenheter, pedagogiska grundsyner samt tankar kring ämnet (Møller, 2003, 

s. 84). Förutom lärarens ämneskunskaper och den personliga prägel som läraren sätter på sin 

undervisning är en god planering ytterligare en förutsättning. Kursplanen är relativt otydlig 

gällande hur dessa fältstudier ska gå till väga, vilket gör att läraren oftast behöver söka fram 

en uppgift för eleverna att ta del av. Fältstudierna behöver alltså vara välplanerade men 

läraren behöver också vara tillräckligt trygg i sin roll för att våga variera genomförandet, 

både i teorin och i praktiken. Vid praktiska arbetssätt är elevernas upplevelser minst lika 

viktiga som interaktionen mellan människor för att generera ny kunskap. En viss situation 

bör vara grund för lärandet och läraren bör vara flexibel och kroka i kunskaperna i den 

upplevelsen (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s. 121-139). 

Det är inte enbart läraren som behöver förarbeta en fältstudie utan även eleverna behöver 

förarbete för att skapa sig en teoretisk förståelse innan de går ut i fält (Perhans, 1997, s. 5-7). 

Annars är risken att fältstudien känns irrelevant och tidsödande för eleven. Enligt Perhans 

(1997, s. 5-7) bör läraren beakta elevernas förkunskaper och om de är oerfaren av fältstudier 

kan kortare lokala utflykter vara att föredra. Att kartlägga elevernas erfarenheter, kunskaper 

och förståelse är didaktikens grundpelare. Läraren bör hitta rätt nivå i förhållande till 

elevernas existerande kunskaper för att de nya kunskaperna ska ha möjlighet att bli en del i 

lärandeprocessen. Det läggs också stor vikt att läraren även ska ifrågasätta och utmana 

elevernas nuvarande syn och inte bara bygga på den existerande. Att utföra detta som lärare 

kan ibland vara komplicerat och det kan förekomma hinder på vägen, dels nationellt och dels 

lokalt. Genom fältstudier utmanas den mer traditionella klassrumsmiljön och bjuder in till ett 

variationsrikt lärande (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004, s. 137-150). Det kräver dock 

en lärare som är bekväm i lärarrollen och kan kombinera en kvalitativ undervisning 

tillsammans med förmågan att fånga elevernas tidigare erfarenheter och situationer som 

uppstår. Därför är ett faktum att lärarens ämneskunskaper är väsentliga, för att på så vis arbeta 

med större säkerhet och flexibilitet. En oerfaren lärare kan därför ha en mer begränsning i 

detta och inte lika flexibel i sin undervisning (Møller, 2003, s. 81). 

 

2.5 Fältstudiers effekter på elevers lärande 

Genom fältstudier kan eleverna få omsätta teori i praktiken och på så vis förankra 

kunskaperna på en djupare nivå (Perhans, 1997, s. 5). En utomhusdriven undervisning i 

naturliga omgivningar kan ge eleverna tydligare verklighetsanknytning där de får erfara egna 

upplevelser som motiverar dem. Om fältstudierna är relevanta, välplanerade och väl 

genomförda kan även elevernas intresse för ämnet öka genom deras nyfikenhet. Nyfikenhet 

skapas utanför klassrummets fyra väggar menar både Kristensen (2007) och Lundegård, 

Wickman och Wohlin (2004) då de olika sinnena samverkar i upplevelsen så att helheten 
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tydliggörs, vilket är en bra grund i ett bestående lärande. Genuiniteten och känslan är 

väsentlig för lärandeprocessen (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004, s. 140). Szczepanski 

och Dahlgren (2011, s. 134-135) anser även att utomhusundervisning bidrar till en känsla av 

närvaro och delaktighet hos eleverna, där möjligheten till egna upplevelser står i centrum. 

En studie av Jordet (2007) med titeln Närmiljö som klassrum (Nærmiljøet som 

klasserom) beskriver förhållanden vid utomhusundervisning. Undervisningen utanför 

skolans väggar bör ha grund i att samla intryck från omgivningen och binda samman lärandet 

med fysisk aktivitet. Detta ger eleverna ett helhetstänkt samtidigt som den sociala kontakten 

utvecklas mellan elev och lärare. En del av skolans uppdrag är att ge eleverna redskap för 

personlig utveckling som individ. Invanda roller och grupper kan förändras i en 

utomhusmiljö menar både Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) samt Mikkelsen och 

Sætre (2005). Genom fältarbete kan andra kvalitéer och färdigheter hos eleverna synliggöras, 

vilket kan vara identitetsskapande. Även klassen som helhet kan förändras och forma en mer 

sammanhållen grupp genom de upplevelser som de får vara med om att skapa (Mikkelsen 

and Sætre, 2005, s. 147). 

 

2.6 Idéer som präglar skolans pedagogik 

Momentet fältstudier har explicit tillkommit i kursplanen 2011 med en motivering att ämnets 

analytiska och problematiska karaktär behöver betonas (Skolverket, 2011a, s. 6). Genom att 

eleverna får analysera sin omvärld utifrån learning by doing bidrar det att eleverna förstår 

sig själv och sitt eget tänkande (Fridfeldt & Molin, 2010, s. 10). I undervisningen är det även 

viktigt att läraren kartlagt elevernas tidigare kunskaper, för att fältstudier ska ha möjlighet att 

bli en del i lärandeprocessen. Detta går i linje med två teoretiker som haft stort inflytande på 

den pedagogik som förespråkas i Sveriges grundskolor idag. 

John Dewey var filosof, psykolog och pedagog som levde mellan 1859 och 1952. Han 

var en av pragmatismens främsta förespråkare (Dewey, 2004, s. 12-20). Pragmatismen 

definieras enligt nationalencyklopedin som […]att ett påståendes mening är dess ”praktiska 

konsekvenser”[…], det vill säga att en teori eller idé bekräftas av en konkret konsekvens eller 

användbarhet. Enligt Dewey ska skolan representera och spegla samhället, vilket gör 

eleverna till populationen i ett miniatyrsamhälle. Skolan ska anpassas till att vara lika 

naturligt som hemmet och som andra kända platser för eleven. Han anser också att skolan 

och samhällets avstånd till varandra behöver minskas för att eleven ska ha en möjlighet att 

förstå det samhälle som finns och som de själva ska utveckla. Utbildningen ser Dewey som 

en del av en större samhörighet och en social process där socialt samspel och handlingar 

utvecklar eleverna som individer (Dewey, 2004, s. 46-50). Förhoppningen är att denna studie 

kan ge en bild av hur lärare ser på fältstudier och om det kan ge eleverna en djupare förståelse 

av samhället de lever i. 

Ett begrepp som är sammankopplad med Dewey och som kan känneteckna hans syn på 

hur undervisning ska ske är Learning by doing. Begreppet betyder att eleverna ska vara aktiva 

och involverande istället för att ha en roll som enbart är lyssnande och passiv. Att vara passiv 

som elev är enligt honom slöseri med tid. Dewey anser att den aktiva sidan kommer före den 
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passiva i barnets utveckling. Uttryck kommer före medvetna intryck. Muskelutveckling 

föregår sinnesutveckling. Rörelser kommer före medvetna sinnesintryck (Dewey, 2004, s. 

53). Dewey menar alltså att erfarenheter är viktiga, där en kombination av aktivt och passivt 

lärande gör att eleven skapar en lärdom, en erfarenhet. Dock krävs det enligt honom en 

kombination av både den passiva och den aktiva fasen för att uppnå en erfarenhetsbildning. 

Av enbart en aktiv fas utan en passiv fas, där den passiva fasen är stoffinlärning, uteblir 

insikten och lärandet och det eleverna möter praktiskt kan kännas främmande och irrelevant 

för eleven. Dewey menar att lärandesituationen för eleverna är direkt bunden till deras 

tidigare erfarenheter, om den inte är det så motiveras inte eleverna i den aktiva fasen. Om 

eleverna är väl införstådda med deras uppgift i den praktiska fasen, i detta fall en fältstudie, 

är ett arbete under eget ansvar av stort värde för lärandet, där de kan pröva sina egna lösningar 

och sålunda inse deras värde (Dewey, 1999, s. 183-185). 

Lev Vygotskij var liksom John Dewey filosof, psykolog och pedagog och levde mellan 

1896 och 1932. Först 40 år efter hans död blev hans idéer om ZPD (Zone of Proximal 

Development), den proximala utvecklingszonen, spridda och diskuterade över världen. 

Utvecklingszonerna handlar om vad en elev kan lära sig av eget intresse och naturlig 

nyfikenhet samt vad eleven kan lära sig med hjälp av det omgärdande samhället, där läraren 

är inkluderad. Den första zonen innehåller de befintliga kunskaperna och de förståelser 

eleven har och dess utkant innefattar kunskaper som eleven tar till sig med hjälp av eget 

tänkande och extern instruktion. Zonen kan alltid expandera vartefter ny kunskap inkluderas 

i den befintliga kunskapen (Stensmo, 2007, s. 181-195). För att motivera och ge eleverna 

goda förutsättningar för att förstå sammanhang förespråkade Vygotskij ett tematiskt 

arbetssätt istället för att dela upp kunskapen i olika ämnen (Bråten, 1998, s. 103-106). 

Vygotskij ansåg att både lärare och elev är centrala i undervisningen, där elevens egen 

kunskapsnivå är i fokus där läraren är en vägledare för utvecklingsprocessen. Det sociala 

samspelet dem emellan är av stor vikt då utvecklingsprocessen endast är möjlig om läraren 

har kunskap om elevens kunskapsnivå och personliga drag samt har goda pedagogiska 

verktyg för vägledningen (Bråten, 1998, s. 22-31). Genom att ta del av lärarnas erfarenheter 

av fältstudier och dess effekter på lärandet finner jag detta intressant för min studie. 

Vygotskij fastslog att lärandet kunde ske överallt. Det behövde inte vara bunden till 

skolans lokaler utan det kunde ske var som helst och när som helst, vilket jag anser är 

betydande för uppsatsens. Han förespråkade även att olika verktyg skulle användas för att 

förstå och bearbeta sin omvärld. Dessa verktyg, även kallad artefakter, kunde vara 

intellektuella och materiella, där tal, skrift och symboler ansågs vara de viktigaste för 

mänsklig kommunikation. Dessa verktyg menade Vygotskij skulle ge människor förståelser 

för den värld de lever i (Stensmo, 2007, s. 198-199). Inom fältstudier kan en karta eller 

surfplatta vara en fysisk artefakt. Surfplattan kan hjälpa eleven att dokumentera och ta bilder 

under fältstudien. En specifik app i surfplattan kan räknas som en intellektuell artefakt, vilket 

kan bidra till att informationen organiseras för eleven. Alla dessa artefakter ingår i elevens 

tankeprocess och går inte att separera från elevens tänkande (Säljö, 2010, s. 35).  
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Både Vygotskij och Dewey har stort inflytande i dagens undervisning och deras idéer 

stämmer väl överens med uppsatsens syfte. Deweys idéer om att bygga undervisningen på 

erfarenhet för att stimulera ett aktivt lärande känns direkt relevant med fältstudier och dess 

effekter på lärandet. Även Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen och att 

lärandet inte är rumsbundet är väsentlig för uppsatsen. Lärandet i fältstudier kan ske var som 

helst och är inte bunden till klassrummet. Det sociala samspelet läraren anser att de har med 

eleverna samt vilka verktyg de använder sig av är av stor vikt för frågeställningarna. Dewey 

och Vygotskijs tankar eftersträvas att användas inom flertalet moment i denna studie. 
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3. METOD 
 

I det här kapitlet presenteras den metod som ligger till grund för studiens genomförande.  
 

3.1 Urval 

I studien intervjuades SO-lärare som undervisar i geografi i grundskolans årskurs 7-9. 

Förfrågan om att delta i intervjun har genomförts genom en inbjudan (se bilaga 2) som 

skickats till rektorer på ett flertal skolor. I e-postmeddelandet ombads rektorn att 

vidarebefordra inbjudan till berörd SO-lärare som undervisade i ämnet för att på så sätt både 

få rektorn medveten om studien och att läraren sedan fick ta ställning till deltagandet. De SO-

lärare som visade intresse för att delta i intervjun hörde sedan av sig. Denna självselektion 

kan dock bidra till att studiens rekryteringsbas är sneddriven, vilket även kan ge ett visst 

resultat på undersökningen (Trost, 2010, s. 140). Respondenterna som ställde upp kan ha en 

liknande inställning till fältstudier och därför nappade på att delta i studien. 

Efter att endast två av arton SO-lärare hörde av sig och ville delta i undersökningen var 

andra medel tvungen att användas. Telefonsamtal ringdes och även VFU-samordnare för 

Uppsala universitet kontaktades, dock utan resultat. Till sist valde jag att ta tillvara på mina 

egna kontakter, ett så kallat målinriktat bekvämlighetsurval (Bryman & Nilsson, 2011, s. 

433-434). Genom ett målinriktat bekvämlighetsurval utökades urvalet med två respondenter 

där lärarna inte tackade ja för ämnets betydelse i motsats till de två första intervjuerna. Den 

femte och sista respondenten tillfrågades efter att min uppsatshandledare på universitetet 

utnyttjat sina kontakter. 

En av de fem SO-lärarna saknade behörighet i geografi. SO-lärare undervisar vanligtvis 

i fyra ämnen (geografi, historia, religion och samhällskunskap) men ämneslärarutbildningen 

omfattar endast två eller tre ämnen för en examen. Det är på så vis inte ovanligt att SO-lärare 

inte har utbildning i samtliga ämnen som de undervisar i. Dock ska läraren följa kursplanens 

centrala innehåll i geografi, oavsett ämnesutbildning eller inte. 

Två av respondenterna är verksamma lärare i Storstockholmsområdet. De andra tre 

respondenterna är verksamma i en kommun i Gävleborgs län, varav en i en centralort och de 

andra i två mindre tätorter. Målet har varit att skapa en sådan stor geografisk spridning som 

möjligt. Även om det inte är frågan om något generaliseringsanspråk i denna kvalitativa 

undersökning kan spridningen av respondenterna ge en styrka för studien för att ringa in 

skillnader och likheter utifrån olika faktorer (Trost, 2010, s. 141). 

 

3.2 Kvalitativ intervjumetod och genomförande 

Den valda intervjumetoden är kvalitativ till sin karaktär. Kvalitativa intervjuer används för 

att förstå hur den intervjuade tänker, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades 

föreställningsvärld ser ut (Trost, 2010, s. 43-44). Det innebär alltså att den intervjuades egna 

perspektiv är i fokus när det gäller den kvalitativa intervjun. Valet av metod i studien är 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer, där det eftersträvas ett fylligare svar från 

respondenterna, med detaljerade och utförliga berättelser, snarare än ett ja- och nej-svar 

(Bryman & Nilsson, 2011, s. 413). Enligt dem bör kvalitativa intervjuer vara flexibla och 
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anpassade efter intervjupersonens svar och inte vara fast i sin struktur som de kvantitativa 

standardiserade intervjuerna (Bryman & Nilsson, 2011, s. 413). Detta möjliggör även att nya 

frågor tenderar att uppstå under intervjusituationen för att fördjupa det den intervjuade anser 

vara av intresse och därför ge en bild av lärarens livsvärld. Att söka svar på hur den 

intervjuade upplever sitt vardagsliv kan ses utifrån ett fenomenologiskt perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 42, 44). 

Intervjun ägde rum på respondenternas arbetsplatser. Valet av plats hade med studiens 

syfte att göra, nämligen att undersöka deras professionella vardagserfarenheter. Det var även 

av bekvämlighet för respondenterna. Jag som intervjuade hade med mig hembakat fika och 

kaffe, för att göra intervjusituationen mer avslappnad och trevlig. 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1), där de flesta frågor var öppna 

för att på så vis ge de mest fullständiga svaren på frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

150). Det här halvt standardiserade arbetssättet behövdes som stöd då uppsatsförfattaren är 

oerfaren i intervjusituationen, samt att det ger en viss jämförbarhet mellan intervjuerna 

(Bryman & Nilsson, 2011, s. 416). Dock var varje intervjusituation olik de andra med mer 

eller mindre fokus på frågornas ordning. Frågorna kunde besvaras mer i en form som liknar 

en dialog, där respondenten styrde samtalet. 

Elektronisk inspelningsutrustning användes under intervjuerna för att dokumentera för 

senare transkribering. Den elektroniska inspelningen kompletterades med ett 

anteckningshäfte för att nedteckna spontana tankar och analytiska uppslag (Bryman & 

Nilsson, 2011, s. 422). 

 

3.3 Tematisering 

För att få en överblick och förståelse av vad studien ska fokusera på är en tematisering inför 

intervjuerna av vikt (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 120). De tre frågorna som enligt Kvale 

och Brinkmann är viktiga inför intervjun är varför, vad och hur. Varför-frågan handlar om 

att syftet till studien behöver vara konkret., vad-frågan är i sin tur förkunskap om ämnet och 

hur-frågan handlar om den metod som är lämpligast att använda för att besvara varför- och 

vad-frågan (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 120-121). Genom att göra en tematisering inför 

intervjuerna framkom de aspekter som var viktiga i studien fram. Tematiseringen handlar om 

vilka förutsättningar och begränsningar lärarna upplever att de har, vilka effekter fältstudier 

har på elevers lärande samt lärarnas erfarenheter kring fältstudier. 

 

3.4 Bearbetning och analys 

Bearbetningen av data i undersökningen skedde i tre steg. Först transkriberades intervjuerna 

ordagrant. För att inte viktiga nyanser eller intryck skulle gå förlorade transkriberades 

intervjuerna i så nära anknytning till intervjuerna som möjligt (Bryman & Nilsson, 2011, s. 

424). I det andra steget lästes och analyserades data. I det sista steget tolkades data med hjälp 

av tidigare forskningsresultat och teorier. Dessa moment skedde dock inte alltid stegvis utan 

i växelverkan och även parallellt med varandra (Bryman & Nilsson, 2011, s. 511; Trost, 

2010, s. 147-148 och 155). De första intervjuerna skapade hos mig som intervjuare en större 



14 

 

medvetenhet om begrepp, teman och kategorier, vilket lade en grund till en fördjupning i de 

följande intervjuerna (Bryman & Nilsson, 2011, s. 429-430; Trost, 2010, s. 72 och 147-148). 

Kvalitativa intervjustudier brukar tendera till mycket data, vilket kräver att vissa delar 

av resultatet får mer plats än annat. Målet med analysarbetet har varit att ha undersökningens 

problemställning i fokus snarare än att besvara varje enskild fråga under intervjun. Därför 

var undersökningens problemställning en vägledare efter material som kan fördjupa och 

problematisera övergripande teman. Denna tolkningsprocess är hermeneutisk då den utgår 

från den mänskliga verkligheten. Denna tolkningsprocess har också oundvikligen subjektiva 

inslag och den erfarenhet och kunskap forskaren har kan ses som en styrka i stället som en 

svaghet (Patel och Davidson, 2003, s. 28-31). Patel och Davidson (2003, s. 28-31) anser att 

forskarens egna erfarenheter gör att tolkningen av materialet rör sig perspektivmässigt mellan 

delarna och uppnår därför den högsta möjliga förståelsen. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Vid ett uppsatsarbete är de etiska frågorna viktiga (Bryman & Nilsson, 2011, s. 131). När 

inbjudan till undersökningen utformades (se bilaga 2) beaktades de fyra forskningsetiska 

principerna, vilka ofta benämns informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekraven (Bryman & Nilsson, 2011, s. 131-132). För att förtydliga för respondenterna 

att undersökningen är frivillig och att de har gett sitt samtycke till att delta fick de även läsa 

igenom och underteckna ett samtyckesformulär vid intervjutillfället (se bilaga 3) (Bryman & 

Nilsson, 2011, s. 146-147; Trost, 2010, s. 123-127). För att konfidentialitetskravet skulle 

tillgodoses fick respondenterna en individuell kod vid intervjun och transkribering. 

Respondentens namn och kod hölls skilda från varandra i undersökningsmaterialet och 

materialet förvarades på en dator med lösenord, för att inte äventyra sekretessen. All rådata 

kommer dessutom att förstöras efter att undersökningen är slutförd (Bryman & Nilsson, 

2011, s. 131-132) För att göra uppsatsen enklare att läsa har respondenternas koder bytts ut 

mot fingerade namn. 
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4. RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras det resultat som har framkommit i intevjustudien. Inledningsvis 

presenteras de fem respondenterna som intervjuades. Den ordning som framställs här är även 

densamma som den ordning de intervjuades på. 

Markus är SO-lärare i Storstockholmsområdet och har arbetat i 17 års tid, varav den 

största tiden på samma skola. Han är utbildad i samtliga SO-ämnen, det vill säga 

samhällskunskap, historia, religion och geografi. Han undervisar i samtliga ämnen för 

närvarande. 

Bertil är verksam lärare i en centralort i Gävleborgs län där han har varit verksam i 25 

år. Han är behörig i samtliga SO-ämnen samt bild. För närvarande undervisar han enbart i 

SO, men har på tidigare skolor även undervisat i bild. 

Kerstin har varit verksam lärare på samma skola i en mindre tätort i Gävleborgs län sedan 

hon utbildade sig till lärare för 16 år sedan. Hon har behörighet i samtliga SO-ämnen samt 

svenska och hon undervisar för närvarande i alla ämnen. 

Sara är verksam i en annan mindre tätort i Gävleborgs län sedan tre år tillbaka då hon 

tog sin ämneslärarexamen. När hon valde ämnen på universitetet valde hon idrott och hälsa 

samt religion. Valet av religion handlade om att hon kände sig minst ämneskunnig i det 

gentemot de andra SO-ämnena. Hon anade vid studievalet att hon skulle få undervisa i 

samtliga ämnen, vilket också stämde. Sara undervisar i dagsläget i samtliga SO-ämnen samt 

idrott och hälsa. 

Anna är SO-lärare i Storstockholmsområdet och har arbetat i 20 år, varav de senaste 17 

åren på samma skola. Hon undervisar i samtliga SO ämnen och har med hjälp av ett 

skolutvecklingsprojekt fördjupat sig i fältstudier. 

 

4.1 Förutsättningar för fältstudier 

Resultatet av intervjustudien visar att det finns många ramfaktorer som påverkar 

undervisningen för lärarna och utförandet av fältstudier. De flesta respondenter framhöll att 

ekonomin är en begränsande faktor. Förr åkte vi alltid och tittade på rullstensåsar, men nu 

har skolan sådan dålig ekonomi så vi har faktiskt inte unnat oss detta på slutet (Kerstin). 

Både Kerstin och Bertil berättade att de hade möjlighet att göra längre utflykter innan 

fältstudier var inkluderat i det centrala innehållet på grund av att ekonomin på skolan var 

bättre. Anna framhöll att ekonomin kunde göra det svårare att få extra resurser för längre 

fältstudier men att kortare fältstudier inte har några ekonomiska hinder. 

En ännu viktigare faktor för att lyckas planera en fältstudie är tiden. Samtliga 

respondenter talade om begränsad tid som en av de största utmaningarna för att få till 

fältstudier. Fältstudier kräver oändligt mycket planeringstid. Allt annat i geografin kan du 

en dålig dag plocka fram läroboken [för att lära]. Men material ut på fältstudier måste jag 

ju leta fram själv. Det kan ta absurt mycket tid (Marcus). Även Sara som är en relativt 

nyexaminerad lärare ser detta som ett av de största bekymren. Hinner knappt planera in 

lektionerna i klassrummet. Sedan ska man hinna med bedöma och värdera. Sedan är jag 
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även mentor, vilket äter upp väldigt mycket [tid] (Sara). Sara påpekade även att planering för 

fältstudier kräver så mycket kreativitet och fantasi, vilket tar mer tid än en klassrumsbaserad 

undervisning. Även Kerstin håller med om att det största hindret för fältstudier ligger på 

henne själv. Hennes definition av en fältstudie är att det ska vara något stort, som en 

heldagsaktivitet, vilket gör att planeringen inför fältstudien blir övermäktig.  

Anna anser att tiden inte räcker till i geografiundervisningen efter att kursplanen från 

2011 börjat gälla. Stoffträngseln har blivit så stor. […] Metoddelen har vuxit så mycket och 

då hinner man inte träna namngeografi och processer, för nu måste ju även metoddelen ingå 

som även den måste behandlas (Anna). Anna menar alltså att metoddelen har blivit ett eget 

lärandeobjekt, vilket inte har varit med tidigare, men att tiden att undervisa inte har utökats. 

Hon anser att faktakunskaper och metoddelen brottas om undervisningstiden och att något 

behöver falla bort då det inte får plats. 

Schemaläggningen är en viktig förutsättning enligt Bertil: 

 

Vi hade ett bra upplägg som fungerade under många år. Efter tio år lades skolan ner. Jag fortsatte på 

nästa skola, men då var skolans bussförbindelse svårare. Sedan lyckades jag nog inte sälja in idén lika 

bra på denna skola. Jag hoppas att jag kan få till det bättre nu, mycket på grund av lgr11 där det står i 

centrala innehållet (Bertil). 

  

Under tio års tid hade han utomhusdidaktik med sjuorna, där eleverna fick vara ute en fredag 

i månaden under hela läsåret. Om inte Bertil hade varit drivande och fått in utedagen i 

schemat från start hade det inte blivit av enligt honom. Dessa dagar krävde mycket planering, 

material och även förflyttning av elever. Sedan fem år tillbaka har han jobbat på en annan 

skola, vilken ligger fysiskt längre bort från busstationen. Detta har lett till att utedagen 

uteblivit. Sedan dess har han endast en fältstudie per tre år, men hoppas på en förbättring då 

han precis bytt skola igen. Detsamma gäller för Kerstin och Marcus, endast ett tillfälle på tre 

år. Sara som endast har arbetat i tre års tid planerar att ha sin första fältstudie under 

vårterminen. 

Bertil understryker att schemaläggningen är viktig för att få till fältstudier. Han 

uppskattar inte att ämnena i årskurs 7-9 är enskilt planerade i schemat och föredrar ett mer 

tematiskt arbetssätt, som det är i de yngre åldrarna. Marcus håller med om att tematiskt 

arbetssätt inom just fältstudier skulle vara att föredra, men som det ser ut nu är det enda som 

kan få fältstudier att fungera ett gott kollegialt samarbete. Allt handlar om förhandlingar med 

kollegiet, hur vi kan sno åt oss tid (Marcus). Respondenterna talar om att det är svårt att få 

till en fältstudie under den lektionstid som är avvarad för geografi för tillfället, utan det kräver 

ett gott samarbete med andra lärare för att ge och ta av varandras lektionstid. 

Flertalet av respondenterna ansåg att skolans geografiska placering spelade stor roll för 

fältstudiers utformning. Anna menade att fältstudier i Stockholm var tacksamt, då det alltid 

byggs något nytt och att det alltid finns konflikter om utrymmet. Vi har ju inte naturgeografi 

i högstadiet, så deras närhet till skogen är nog inte lika intressant. Det ingår ju inte i 

kursplanen. Man har liksom inte råd att göra naturgeografiska fältstudier, då det finns för 
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få kopplingar (Anna). Anna syftar här till skolor som ligger i en glesbygd och dess närhet till 

naturen och att det inte är till någon fördel för fältstudier då naturgeografiska fältstudier hör 

till lägre åldrar. De övriga respondenterna ansåg att en skola i en glesbygd hade sina fördelar, 

på grund av närheten till naturen.  

 

4.2 Fältstudiers effekter på elevers lärande 

Samtliga respondenter var eniga om att fältstudier är bra för elevernas lärande. Bertil 

berättade om en lyckad fältstudie som han använt sig av i sin undervisning under flera år: 

 

Vi brukade åka till en smed där eleverna fick göra en varsin handdukshängare i järn. Vi höll till i [ett] 

gammalt hus, där de fick tillaga smedsmat över öppen eld. Teknikläraren var med och förklarade hur 

vattenhjulet fungerade. Jag undervisade om järnet, mineraler, skogen, träkol och järnmalm. På så vis 

kunde man nästan förstå hela processen. Även hur livet kunde se ut. Bara att laga sin gröt över öppen 

eld. Mansrollen och kvinnorollen. På en dag fick vi in mer än vad man gör på flera veckor annars. Sedan 

var det bara att fortsätta kroka in kunskaperna på lektionerna. Denna krok kunde man hänga upp så 

mycket som helst på (Bertil). 

 

Denna fältstudie talade Bertil gott om och att eleverna även mindes tillfället långt senare. 

Genom att uppleva med alla sinnen och att eleverna fick dra slutsatser av den verklighet de 

ser, ger en djupare förståelse enligt honom. Sara visar en liknande inställning där hon anser 

att eleverna tar in andra intryck vid fältstudier än att läsa en bok eller att lyssna på läraren i 

klassrummet. Detta menar hon bidrar till att kunskaperna hängs upp i minnesbilder. Marcus 

menar att eleverna åtminstone minns tillfället och att läraren på så vis kan påminna dem om 

vad de såg och lärde sig under tillfället. Även Kerstin anser att en fysisk upplevelse med 

kroppen gör att kunskaperna sitter mycket bättre. Anna ser fältstudier som en 

demokratifostran. Detta för att eleverna får en ökad förståelse av platsers betydelse och varför 

byggnader byggs på olika platser. De får även en djupare förståelse för hållbar utveckling 

när de är ute och ser saker på riktigt enligt henne. 

För att fältstudier ska bli lyckade för lärandet krävs det att praktiken är kopplad till 

teorin enligt respondenterna. Marcus menar att: 

 

Praktik före teori fungerar inte. Då saknar eleverna de här glasögonen på sig och eleverna missar syftet 

med fältstudien. Det är lite likt källkritik i historia. Vem tycker källkritik är intressant som 15 åring? Det 

är egentligen bara historiker som tycker det är intressant (Marcus).  

 

Marcus jämförde alltså fältstudier i årskurs 7-9 med fältstudier på universitetsnivå och säger 

att det är svårt att få eleverna engagerade om inte de känner till syftet. Anna förklarar även 

hon vikten av att förbereda eleverna på vad de ska titta på innan fältstudien.  
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Det teoretiska måste gå före det praktiska. Annars gör de ingenting. Om de inte har några krav på vad 

de måste göra så gör de inget. Exempelvis minst en bild som stärker er tes. Då börjar eleverna titta på 

ett nytt sätt. De ser det med andra ögon (Anna). 

 

Eleverna behöver enligt henne ta fram fakta om platsen innan de besöker den och även 

förbereda vilken fråga de ska ställa innan de utför fältstudien. Kerstin däremot anser att det 

är bättre att eleverna först får göra något fysiskt, titta med egna ögon, dra egna slutsatser 

och efter det ta det teoretiska. Sara som tidigare inte utfört en fältstudie tänker planera in 

teorin före det praktiska, men att det kan vara bra att variera sig. Oavsett hur fältstudien är 

uppbyggd med teori före eller efter praktik, så är samtliga respondenter eniga om att teorin 

är viktig för att göra fältstudiens syfte uppenbart för eleverna.  

 

4.3 Lärarnas erfarenheter kring fältstudier 

Gällande vad begreppet fältstudie i det centrala innehållet innebar var det delade meningar 

om. Sara och Kerstin tolkar begreppet som att eleverna ska ut i verkligheten och titta på något 

och inte bara sitta i skolbänken. Bertil menar att begreppet är något annat än exkursioner, där 

det handlar om att upptäcka något inom naturgeografin. Han tolkar det som att fältstudier i 

årskurs 7-9 ska handla om fältstudier i form av samhällsplanering, klimatpåverkan och 

hållbar utveckling. 

 

Det blev en viss besvikelse att kursplanen från 2011 handlar mer om samhällsplanering och att de har 

släppt naturgeografin till de lägre åldrarna. Min erfarenhet är […] att exempelvis markprocesser är mer 

komplicerat och borde fördjupas. Det är relativt svårt att förstå och därför borde nivån av kunskaperna 

inom det höjas (Bertil). 

 

Bertil visade på detta vis tydligt att hans största intresse ligger i naturgeografin, men att han 

mer och mer börjar arbeta med lokala fältstudier där samhället är i fokus. Marcus visar också 

på komplexiteten i begreppet fältstudier: 

 

Jag har läst Kommentarsmaterialet [på Skolverket]. Vi på denna skola tolkar begreppet fältstudier 

ganska strikt. Det handlar inte om att besöka museum eller att bara titta i Google maps. Utan det innebär 

att vi ska gå ut i skog och mark och på plats använda GPS och mobilen. Det har jag märkt på andra 

skolor att de inte gör. De använder mer kartor i klassrummet och kallar det för fältstudier. Det är ett 

väldigt svårt kunskapskrav. De som tar kunskapskravet på allvar brottas verkligen med detta. Jag har 

verkligen letat material (Markus).  

 

Markus menar att olika skolor tolkar begreppet annorlunda men att deras skola tolkar det 

som att studier ska ske utanför skolans klassrum. Han har lagt ner mycket tid till att planera 

studiebesök till exempelvis lantmäteriet eller att låta eleverna träffa någon som arbetar med 

GIS i verkligheten, men att det har slutat med att de gått till en backe i närheten och tittat på 

sin kommun från en högre höjd. 
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Anna anser att det är en stor skillnad mellan exkursioner och fältstudier. Exkursioner är 

enligt henne lärarledda och inget krav finns på eleverna att ta reda på och inhämta 

information. Vid fältstudier har eleverna en tydlig uppgift där de själv får dokumentera och 

analysera studieobjektet. Eleverna behöver en undersökningsfråga som exempelvis kan 

handla om en viss plats. De behöver möjligtvis inte befinna sig fysiskt på den platsen utan 

det kan även innebära att eleverna intervjuar andra om vad de anser om platsen. Annas syn 

på fältstudier skiljer sig en aning gentemot de andra respondenterna, på grund av den 

tydlighet hon anser en fältstudie ska innehålla. Anna delade också med sig av en uppgift som 

hon haft med en klass i årskurs 7 där eleverna skriftligt skulle besvara vad en fältstudie var. 

Detta är ett av exemplen: 

 

En fältstudie handlar om att undersöka något på en viss plats. Till exempel tryggheten. Det har med 

geografi att göra. Det ligger mycket planering innan man gör en fältstudie. Till exempel hur man ska 

samla in fältdata, vilka metoder man ska använda sig för att få datan. Sedan ska du redovisa datan och 

komma fram till en slutsats (elev 1). 

 

Eleven beskriver att en fältstudie innebär mycket eget ansvar och arbete runt omkring. Man 

gör en fältstudie för att kanske göra en förbättring av platsen eller göra en förändring (elev 

2). Elev 2 beskriver här ett syfte med fältstudien. Några av de olika metoderna som eleverna 

tar upp som kan ingå i en fältstudie är enkäter, observationer och intervjuer och de beskriver 

att mängden intervjuer är väsentlig då de vill veta vad majoriteten tycker. 

Gällande de lärare som intervjuades framkom det att de ansåg momentet fältstudier vara 

en avvikande del i det centrala innehållet. Marcus var en av dem: 

  

Fältstudier är som en katt bland hermelinerna i det centrala innehållet. Jag lider verkligen med de SO-

lärare som inte är utbildade geografer. Det måste vara jättejobbigt. Det är nästan som att jag har SO och 

ett av momenten är simning (Markus). 

 

Citatet ovan visar en del av den frustration lärarna kände inför detta moment. Han anser även 

att momentet är svårt att betygsätta. Det är mer ja eller nej, har du deltagit eller inte. För det 

är jättesvårt att använda kartan på ett i huvudsak fungerande sätt. Det är jättesvårt att ge 

höga betyg i kunskapskravet fältstudier (Marcus). Han anser att det som eleven sedan tar med 

sig till lektionen och redovisar istället handlar om andra kunskapskrav. Kerstin anser däremot 

inte att det är svårt att bedöma fältstudier, utan att elevernas sammanfattningar från fältstudier 

räcker som bedömningsunderlag. Anna var själv osäker på hur bedömningen skulle ske av 

fältstudier när kursplanen 2011 kom, men har efter det arbetat mycket för att utforma en 

bedömningsmatris. Hon anser att eleverna blir mer medveten om vad som förväntas av dem 

efter denna blev utformad. Bertil ser ingen skillnad på att bedöma fältstudier eller annat i det 

centrala innehållet: 
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De ska sammanställa material, analysera och argumentera. Jag tycker det är relativt enkelt. I formativa 

bedömningen kan vi se mycket. Mycket kontakter med oss lärare. Där kan man tydligt höra resonemang 

och hur de tänker. Det är ju ett bedömande i hela processen. Det är ju då vi kan ställa de här frågorna 

som gör att de kan tänka ett ytterligare snäpp. Koppla det praktiska till det teoretiska. Sedan ska de också 

redovisa (Bertil). 

 

Bertil har en vana och uppvisar säkerhet kring sitt resonemang kring fältstudier, där han 

menar att han kan se lärandet i varje moment. Han hade under tio års tid 20 % av sin 

undervisning utomhus och han berättade att han kände sig bekväm i sin roll som 

utomhuspedagog. Han lärde sig under dessa år att ha en god planering med en grundstruktur, 

en speciell pedagogik där läraren behöver ha extra god kontroll, mycket på grund av vikten 

av elevernas säkerhet. Under dessa tio år utvecklades Bertils planering till att bli mer öppen 

för oväntade händelser under fältstudiens gång. 

 

[…] En klar fördel är att man har ett naturintresse själv. Sedan måste man också ha en tydlig struktur i 

upplägget under dagen. […] Det jag definitivt har lärt mig genom åren är att man inte ska vara så 

välplanerad så att man inte kan frångå planeringen (Bertil).  

 

Bertil menar alltså att eleverna kan lära sig själva genom att upptäcka och uppleva och inte 

alltid bryta med något som kan stjälpa snarare än hjälpa. 
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 

 

5.1 Förutsättningar för fältstudier 

Att lyckas med fältstudier kräver goda ämneskunskaper anser respondenterna, vilket Møller 

också lagt stor vikt vid (Møller, 2003, s. 28-32). Bertil talar, liksom Møller (2003, s. 28-32) 

och Szczepanski och Dahlgren (2011, s. 121-139), om betydelsen av en flexibel 

undervisning. För lyckade fältstudier krävs flexibilitet och att fältstudien blir säkrare ju mer 

bekväm läraren är. Genom erfarenhet i lärarrollen kan fokus istället läggas på eleverna och 

deras lärande i den situation som uppstår. Läraren får på så vis en mer självklar roll där det 

inte behöver ligga så mycket tankeverksamhet på sig själv. 

För att ha goda ämneskunskaper anser jag att läraren kan dra fördel av sina andra ämnen 

som de undervisar i. Att samverka med andra ämnen i olika moment är lättare om du själv 

undervisar i dem. Enligt Møller (2003) är geografiämnet tvärvetenskapligt och har traditioner 

att vara, och är fortfarande, utforskande och undersökande i sin karaktär (Molin, 2006, s. 21-

39). Naturvetenskapliga ämnen och geografi har många gemensamma nämnare och lärare 

som är behöriga och ämneskunniga i båda kan ha möjlighet att utföra integrerade fältstudier. 

Ingen av respondenterna i studien undervisade eller var behöriga i de naturvetenskapliga 

ämnena, vilket gör att de inte har den naturvetenskapliga grund som kan vara till fördel i 

fältstudier. Den nu gällande högskoleförordningen (SFS1993:100) gör det heller inte möjligt 

att kombinera geografi med naturvetenskapliga ämnen i ämneslärarexamen. Det är heller inte 

möjligt att läsa samtliga SO-ämnen i sin ämneslärarexamen. Sara, en av lärarna som 

intervjuats, gjorde valet att studera det ämne hon kände sig minst ämneskunnig i, det vill säga 

Religionskunskap. 

En av de mest bidragande faktorerna till att några av de intervjuade lärarna väljer bort 

fältstudier som undervisningsmetod är tidsaspekten. Flera av respondenterna ansåg att 

planeringstiden inför detta moment tog mer tid jämfört med att planera en reguljär 

klassrumsundervisning. De talade också om att ett gott kollegialt samarbete lärare 

sinsemellan var viktigt för att ha möjlighet att byta lektioner med varandra för att få till en 

längre fältstudie. Några lärare förespråkade ett tematiskt arbetssätt, men för att möjliggöra 

detta krävdes det att de var drivande i schemaläggningen redan innan terminsstart. Detta 

arbetssätt är svårt att få till i dagens årskurs 7-9, då ämnena för närvarande är uppdelade per 

ämne (Gustafsson, 2016).  

En annan aspekt som de tog upp var säkerhetsaspekten. Givetvis vill inte lärarna att det 

ska hända något vid själva fältstudien och utanför klassrummets väggar finns det andra risker 

än vad en strukturerad klassrumsmiljö innefattar. Ett ordspråk som kan stämma in på 

respondenternas utsagor om tid och säkerhet är ordspråket övning ger färdighet. Samtliga 

respondenter var positivt inställd till fältstudier, men merparten av dem använde sig sällan 

av momentet. Om deras vana funnits och att deras kollegor också arbetat med liknande 

moment borde tids- och säkerhetsaspekterna inte ha uppfattats som lika stora hinder. 

Oavsett var skolan ligger så kan lärandet ske enligt Vygotskij. Kunskaper kan förvärvas 

i alla miljöer och är inte platsbundna. Eleven behöver använda sig av olika artefakter för att 
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förstå den verklighet den lever i, vilket finns i olika utsträckningar i olika miljöer (Stensmo, 

2007, s. 198-199). Genom att låta eleven uppleva olika miljöer kan de undersöka samband, 

vilket genomsyrar geografiundervisningen, där ett av de tydligaste exemplen är det mellan 

natur och samhälle. Gällande den geografiska placeringen av skolan och förutsättningar för 

fältstudier framkom det att lärarna ansåg att de hade goda förutsättningar oavsett var skolan 

låg. Skolorna som hade närhet till Stockholm ansåg att de hade klar fördel på grund av detta, 

medan skolorna som låg i glesbygd ansåg att närheten till naturen var till fördel för dem. 

Detta visar på att det är andra faktorer än den geografiska placeringen som sätter ramarna för 

att genomföra fältstudier.  

 

5.2 Fältstudiers effekter på elevers lärande 

Respondenterna framhöll de positiva effekterna av fältstudier, då eleverna fick ta det av 

verkligheten utanför klassrummets väggar. Detta går hand i hand med det Dewey anser om 

samhället och dess avstånd till skolan som behöver krympa (Dewey, 2004, s. 46-50). Genom 

att eleverna får lämna skolans lokaler och öppna dörren mot samhället utanför kan därmed 

avståndet minska mellan dem. Samtliga respondenter såg fördelar med att förankra 

kunskaperna de lär sig teoretiskt i fältstudier, vilket även Perhans (1997, s. 5) framhåller. 

Lundegård, Wickman och Wohlin (2004, s. 140), Perhans (1997, s. 5-7) och Szczepanski och 

Dahlgren (2011, s. 134-135) anser att fältstudier, eller undervisning utomhus, är fördelaktigt 

för att få eleverna att konkretisera de teoretiska kunskaperna samt ge eleverna ett 

förtydligande perspektiv. Vidare såg respondenterna fältstudier som en metod som gynnade 

lärandet genom att alla sinnen var påkopplade och eleverna var aktiva. Eleverna får fysiskt 

uppleva kunskaperna ur en verklig kontext. Att lära sig genom att göra, stämmer väl överens 

med Deweys syn på hur undervisning ska ske. Dewey (2004, s. 53) anser att erfarenheter är 

viktiga och erfarenheter skapas genom ett aktivt och passivt lärande. 

Gällande huruvida eleverna skulle ta del av teorin före eller efter den praktiska 

fältstudien var respondenterna inte helt ense, men samtliga menade att båda delarna var 

viktiga för en lyckad fältstudie. Att eleverna känner till syftet med fältstudien är enligt 

respondenterna väsentligt, vilket även andra studier delar uppfattning om (Møller, 2003; 

Perhans, 1997; Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). Utan teori i praktiska fältstudier kan 

eleverna inte uppnå sin fulla potential av förståelse och lärande (Perhans, 1997, s. 5-7). 

Perhans (1997, s. 5-7) och Dewey (1999, s. 183-185) anser även att läraren bör beakta 

elevernas tidigare erfarenheter och göra dem införstådda med syftet av fältstudien, annars 

motiveras inte eleverna in i den aktiva fasen. Detta överensstämmer med Vygotskijs teori om 

den proximala utvecklingszonen, där eleverna tar del av extern vägledning för att utöka sin 

kunskap och därmed även utöka sin utvecklingszon (Stensmo, 2007, s. 181-195). Även 

Szczepanski och Dahlgren (2011) framhåller vikten av samarbetet mellan praktiska inslag 

och klassrumsundervisning, där båda spelar stor roll för utbildandet av framtida generationer. 
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5.3 Lärarnas erfarenheter kring fältstudier 

Definitionen av en fältstudie är relativt otydlig i kursplanen och det syntes i respondenternas 

definition av begreppet. Några av dem såg fältstudier som något synonymt med exkursion, 

vilket Lena Molin anser är felaktigt. Enligt Lena Molin ska fältstudier bestå av fyra steg: 

förberedelser, genomförande, sammanfattning och presentation samt utvärdering (Lannvik 

Duregård, 2015). Annas definition av fältstudier var mer i linje med Lena Molin, där det 

handlade om att eleverna skulle lösa en uppgift genom olika undersökande metoder. Även 

hennes elever i sjuan var väl införstådda vad fältstudier innebar. 

Respondenternas definition av begreppet och erfarenheter kring själva utförandet av 

fältstudien skiljde sig åt mellan respondenterna. För flera av dem gav fältstudier ett dåligt 

samvete och när de väl planerade för att genomföra dessa blev projektet för stort och 

ogenomförbart. Dels blev det övermäktigt på grund av lärarens begränsade tid för att planera. 

Även skolornas ekonomi uppges vara en begränsande faktor. Flera studier framhäver korta 

fältstudier som svaret på detta (Perhans, 1997; Lannvik Duregård, 2015). Även Anna anser 

att kortare fältstudier är bättre, då tidsåtgången och kostnaden är liten. Att ha flera korta och 

lokala fältstudier kan även minska risken att eleverna blir okoncentrerade och tappar 

motivation (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004, s. 137-138).  

 Enligt en studie utförd 2012 visade att endast 17 % av de obehöriga i ämnet utförde 

fältstudier och 55 % av de behöriga (Bladh, 2014, s. 166). Studien är fyra år gammal, vilket 

bör beaktas, samt fältstudiers införande i kursplanen var väldigt ny vid tillfället. 

Respondenternas svar gällande fältstudier visar ändå på att studien är aktuell då endast en av 

fem använde fältstudier kontinuerligt. Respondenternas erfarenheter kring ämnet i stort var 

att tiden för undervisning inte räckte till för kursplanens innehåll. De behöver också ta 

ställning vid planeringen utifrån didaktikens grundfrågor vad, hur och varför (Molin, 2006, 

s. 54; Selander, 2014, s. 204). De lärare som inte prioriterar fältstudier har enligt min 

uppfattning valt bort det på grund av att de inte anser att tiden räcker till, alltså vad-frågan. 

De känner sig även osäker på metoden, kanske på grund av bristande kunskap eller bristande 

erfarenheter av att undervisa utomhus. Därför väljer de en annan undervisningsmetod där de 

känner sig trygga att kunskaperna förmedlas till eleverna.  
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6. SLUTSATSER 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa geografilärares erfarenheter kring 

fältstudier efter fältstudiers införande i kursplanen 2011. Utifrån studiens 

problemformuleringar har en generell slutsats kunnat dras. Geografilärarna anser momentet 

fältstudier vara en god undervisningsmetod, men flera faktorer påverkar och hindrar 

utförandet av den.  

För att elevernas lärande ska påverkas positivt av en fältstudie krävs det att de är 

införstådda med syftet för aktiviteten. Aktiviteten behöver vara kopplade till elevernas 

grundkunskaper för att vara motiverande och relevant för dem. En fältstudie bidrar även till 

att eleverna kan vara aktiv och använda alla sina sinnen vilket bidrar till att teorin binds ihop 

med verkligheten. Genom observationer i fältstudier tränar eleverna att iaktta, se samband 

och dra slutsatser, vilket är av stor vikt för lärandet. 

Det finns flera faktorer som bidrar till att fältstudier uteblir, trots att det ingår i 

kursplanen. Lärare ser hinder i genomförandet på grund av bland annat tidsbrist och att de 

inte riktigt har kunskaper om vad fältstudier innebär. Andra faktorer som påverkar är 

säkerhetsaspekten och ekonomin. Dessa begränsande faktorer bör lärarna kunna hantera, 

genom att ha korta fältstudier i direkt anslutning till skolan. Studiens resultat indikerar inget 

samband mellan möjligheten att genomföra fältstudier och var skolan är placerad, oavsett en 

placering i stad eller i landsbygd. Hur fältstudier bedrivs handlar mer om läraren än om var 

skolan är lokaliserad geografiskt. Med en tydligare definition av vad fältstudier innebär, 

kanske med klargörande exempel, skulle geografilärare i svenska skolan få en tydligare bild 

av vad momentet innefattar. 
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7. SAMMANFATTNING 

 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa geografilärares erfarenheter kring 

fältstudier efter fältstudiers uttryckliga införande i kursplanen 2011. Följande 

problemformuleringar har utkristalliserats utifrån syftet: Vilka förutsättningar och 

begränsningar upplever lärare att de har för att utföra fältstudier? Vilka effekter på elevernas 

lärande anser lärarna att fältstudier har? Syns det några skillnader i hur fältstudier utförs 

beroende på var skolan ligger, och i så fall vilka? 

I litteraturbakgrunden presenteras för uppsatsen relevanta studier inom området. En 

genomgång av studier inom utomhusdidaktik, fältstudier och dess definition, 

kursplansöversikt, förutsättningar för fältstudier och fältstudiers effekter på elevers lärande. 

Avslutningsvis presenteras idéer som präglar skolans pedagogik, där John Dewey och Lev 

Vygotskijs tankar om hur undervisning ska utformas redovisas. 

Insamlingsmetoden av det empiriska materialet är en kvalitativ intervjuundersökning, 

där semistrukturerade frågor använts. Urvalet skedde delvis med hjälp av ett 

bekvämlighetsurval. Ur populationen geografilärare som undervisar i årskurs 7-9 formades 

den undersökningsgrupp, som intervjuades och utgjorde resultatet till studien. De fem 

respondenterna, varav tre kvinnor och två män, är representanter för fem olika skolor i tre 

olika kommuner, varav två i Storstockholmsområdet och de andra tre i en kommun i 

Gävleborgs län. 

Utifrån en intervjuguide som användes vid intervjuerna skapades en tematisering av 

resultatet med benämningen: förutsättningar för fältstudier, fältstudiers effekter på elevers 

lärande samt lärarnas erfarenheter kring fältstudier. Utförandet av fältstudier hade enligt flera 

respondenter många hinder. Några faktorer som togs upp var tidsaspekten för planering och 

utförande av fältstudier, ekonomiska hinder från skolan samt deras kunskaper om ämnet och 

just fältstudier. Respondenternas erfarenheter kring fältstudier skilde sig, vilket berodde 

delvis på antal år inom yrket samt de förutsättningar de ansåg sig ha att utföra dem. Däremot 

var samtliga respondenter positivt inställda till fältstudiers effekter på elevers lärande.  

Utifrån litteraturbakgrunden och resultatet genomfördes en diskussion med en analys av 

materialet, för att sedan utmynna i att slutsatser kunde dras. Varför inte fler fältstudier utförs 

beror mestadels på läraren och dess didaktiska prioriteringar som måste göras. 
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BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR 
Bakgrund och yrkesval 

Namn: 

Skola: 

Datum: 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

- Hur länge har du arbetat som geografilärare? 

- Varför valde du att bli lärare i geografi på högstadiet? 

- Vilka förväntningar hade du på geografiämnet? Blev det som du hade trott/tänkt dig? 

Fältarbeten i praktiken 

- Hur tolkar du begreppet fältstudier som står i kursplanen? 

- Hur arbetar du med fältstudier i geografiundervisningen och hur ofta brukar du göra 

fältstudier? 

- Vilka fältstudier har visat sig vara mest lyckade och vilka har varit mindre lyckade? 

- Vilka förutsättningar finns på skolan för att genomföra dessa moment? 

- Samverkar du med några andra ämnen i skolan för att genomföra fältstudier? 

Tankar och inställningar 

- Vad är viktigt att tänka på vid genomförandet av fältstudier i skolan? 

- Vilka förberedelser krävs för dessa moment? Lärare- och elevperspektiv. 

- På vilket sätt syns effekterna av denna undervisning i elevernas lärande? 

- Vad har du för inställning till fältstudier? För- och nackdelar? 

- Hur har arbetet med fältstudier förändrats under din yrkestid som lärare? 

- Tror du att fältstudier i geografiundervisningen skiljer sig mellan olika skolor eller var 

i landet skolan ligger? 

Övrigt 

- Är det något som du känner att jag har missat? Något mer du vill berätta om dig själv, 

fältstudier som undervisningsmetod eller yrket? 
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BILAGA 2 – FÖRFRÅGAN TILL INTERVJUUNDERSÖKNING 

Hej! 

Mitt namn är Ylva Strömbäck och jag läser ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 vid Uppsala 

Universitet. För närvarande läser jag ämnet geografi där det avslutande momentet omfattar 

en uppsats motsvarande 15 hp. 

 

Som blivande geografilärare anser jag att en varierad undervisning är av vikt. Fältstudier är 

en del av den varierade undervisningen, vilket även fastställs i kursplanen för geografi. Mitt 

syfte är att undersöka hur du som geografilärare ser på fältstudier som undervisningsmetod 

och på vilka sätt fältstudier bedrivs. Jag är också intresserad av att höra dina reflektioner 

kring hur fältstudier kan påverka lärandet. 

 

Undersökningen genomförs som en intervjustudie, och jag skulle uppskatta om du som är 

geografilärare vill ställa upp. Kan du tänka dig att avvara 30-60 minuter för en intervju 

gällande fältstudier? Exakt dag, tidpunkt och plats för intervjun kan du bestämma, och jag är 

villig att resa till den skola där du är verksam.  

 

Uppgifterna från intervjun behandlas anonymt och ditt namn kommer inte att stå i min 

publicerade rapport. För att underlätta mitt arbete och för att återge så korrekt information 

som möjligt kommer jag att spela in intervjun (bara ljud, inte bild). Informationen kommer 

att hanteras strikt konfidentiellt och all data som insamlas används enbart inom ramen för 

denna studie. Ytterligare information om undersökningen lämnas i samband med en 

eventuell intervju. 

 

Föreslå gärna tider som passar dig för en intervju. Har du frågor kring intervjun och dess 

genomförande, tveka inte att höra av dig! 

 

För mig som blivande lärare är denna studie en viktig del i min utbildning, och jag sätter stort 

värde på att du vill hjälpa mig genom att ställa upp på att bli intervjuad. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ylva Strömbäck 

E-post: XXX 

Telefon: XXX 

 

Kursansvarig lärare:  

Sofia Cele, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet 

E-post: XXX 

Telefon: XXX 
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BILAGA 3 – SAMTYCKESFORMULÄR 
Frågan om samtycke gäller deltagande i en intervjustudie inom ramen för ett självständigt 

arbete inom ämneslärare 7-9 i ämnet geografi, Uppsala universitet, höstterminen 2016. 

Undersökningens preliminära problemställning handlar om hur geografilärare ser på 

fältstudier som undervisningsmetod och på vilka sätt fältstudier bedrivs. Samt hur 

geografilärare anser att fältstudier påverkar lärandet. 

 

Intervjun beräknas ta ungefär 30-60 minuter och det enda som förväntas av deltagaren är att 

svara så gott det går på frågorna. Det finns inget rätt eller fel svar på de frågor som ställs.  

 

Undersökningen är frivillig och deltagaren kan när som helst avbryta sin medverkan utan att 

behöva ange orsaken. Ditt riktiga namn kommer inte att användas i min publicerade rapport 

och ingen enskild person ska kunna identifieras av utomstående. För att underlätta mitt arbete 

och för att återge så korrekt information som möjligt kommer jag att spela in intervjun (bara 

ljud, inte bild). Informationen kommer att hanteras strikt konfidentiellt och all data som 

insamlas används enbart inom ramen för denna studie. Den färdiga uppsatsen görs tillgänglig 

och sökbar elektroniskt, bland annat via Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA), www.diva-

portal.org. 

 

Det utgår ingen ersättning för deltagande i studien. 

 

Jag har erhållit muntlig och skriftlig information om studien, samt möjlighet att ställa frågor 

och fått dem besvarade.  

 

 

Underskrift deltagare                                                 Underskrift intervjuare 

 

                                         

_______________________                                         ________________________

  

 

 

-----------------------------------  -------------------------------------- 

Namnförtydligande + datum  Namnförtydligande + datum 

 
 

 

 


