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The present licentiate thesis comprises a review of Swedish and Anglo-Saxon literature on 
excursions and their history, followed by a study on three one-day excursions and two 
neighbourhood excursions, conducted by pupils at upper secondary school. The primary 
purpose of the thesis was to highlight the development of excursion procedures, aiming at 
increasing the interest of the pupils, improving their inner motivation, but also to develop the 
learning process. Thus, the work also attempted to identify learning models and excursion 
methods, furnishing pupils with a positive attitude during excursions and field studies. 

Article no 1 consists of a survey of Swedish (particularly in Geographical Notices) and 
Anglo-Saxon literature, describing and discussing how the excursion procedures have been 
developed, influenced, and designed. Excursions became a practiced teaching method at the 
beginning of the last century. The urbanization and instigation of a public school are 
described as incitements for arranging excursions. British as well as Swedish teaching 
authorities emphasized excursions in school activities in different curricula or school 
documents. The present study shows that arranging excursions and other activities in the field 
was in the interests of the teaching authorities and a number of different society instances. 
Excursion methods and their extent and incorporation into the school activities have been 
amply discussed in the excursion literature. 

Qualitative interviews with 50 pupils from five upper secondary schools were conducted 
after excursions. Observations were carried out during four of these excursions. Article II 
comprises one-day excursions in geography or biology, conducted by pupils in the social and 
natural science programs at three upper secondary schools. The methods applied in this study 
were group interviews and observations during two of the excursions. Two neighbourhood 
excursions in geography and science, performed by two upper secondary schools, were 
investigated, and form the foundation for article II. The neighbourhood excursions were 
examined by observations, 25 individual interviews, and a smaller questionnaire. The 
interviews generated information about how pupils perceive, experience, and interpret the 
applied excursion methods. Pupils have in interviews and in their questionnaire answers 
reported their motivation, which ranged from non-existent to a deep inner motivation. 
Preparations were identified as a key factor for pupils as well as teachers. 

The observations yielded knowledge about the focus of pupils, their attitudes and 
concentration level, and also how they use digital media in the field. Furthermore, the 
relevance of location, along with pupils’ comprehensions and experiences, created an 
applicable backdrop for future excursions. Careful selection of excursion locations, where 
pupils are able to discern correlations, was identified as important to their capability of 
interpreting their observations, which they afterwards might be able to transform into 
knowledge, inner motivation, or even flow. 
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Förord  
Så har två och ett halvt års forskning nått vägs ände. Det har varit en 
intressant, lärorik och stimulerande period. Det hela började med att jag en 
julidag 1999 bestämmer mig, som då varken läst naturgeografi eller har 
någon lärarutbildning, för att vandra på Skåneleden mellan Röstånga och 
Hallaröd, en sträcka på 15 kilometer. Efter cirka fem kilometers vandring var 
det dags att ta en paus vid en lägerplats. Invid lägerplatsen fanns en 
orienteringstavla som berättade om Jällabjärs vulkanrest och vilka spår som 
fanns av kvartärtiden. Skylten beskrev också vilka djur och växter som 
skulle kunna iakttas och att det dessutom skulle finnas skorstensformad 
basalttuff att beskåda i naturreservatet, som strax skulle beträdas. 
Informationen var svår att förstå eftersom mina förkunskaper var bristfälliga. 
Vulkanresten upplevdes som att vandra uppför en hög backe och stämde inte 
med mina tidigare erfarenheter av vulkaner, som de presenteras i olika 
media, de jag själv hade upplevt och förkunskaper jag hade om hur en 
vulkan ska se ut. Några skorstensformade basalttuffer kunde jag inte heller 
finna trots att vandringsleden passerade över dem. Strax efter vulkanresten 
passerades en rullstensås och en informationstavla som även denna var svår 
att tolka eftersom mina förkunskaper även här var bristfälliga, men vissa 
referensramar hade jag dock från barndomen då Barna Hedenhös lästes. 
Under mina skolår var geografiämnet borttaget från gymnasieskolan. 
Begreppet exkursion var också obekant eftersom man under min skoltid inte 
företog några utflykter, utfärder utan enbart genomförde friluftsdagar i idrott. 
Molin (2006) skriver att under åren 1966-1992 var geografiämnet borttaget i 
gymnasieskolan och ämnet skulle i stället inarbetas i samhällskunskap och 
naturkunskap. 

Strax innan vandringen nått slutmålet passerades ännu en vulkanrest i 
Allarpsbjär, vilken var något enklare att tolka eftersom den framstod som en 
tydlig monolit längs vägen i det annars flacka landskapet. Resan väckte viss 
nyfikenhet och en önskan att förstå sambandet mellan de gjorda 
erfarenheterna varför landskapet var så olikt sydvästra Skåne. Denna dag 
skapade för mig en förståelse för erfarenheters och förkunskapers betydelse 
för att kunna förstå olika fenomen och samband mellan dessa. Exempelvis 
var basalttuffen omöjlig att se eftersom jag inte kunde placera in begreppet i 
något sammanhang. 

Under 2004 började jag arbeta som gymnasielärare på en Malmöskola 
som anordnade exkursioner. Lärdomar från genomförda exkursioner under 
åren 2004-2012, innebar att tankarna växte om huruvida exkursioner 
verkligen var meningsfulla, eftersom de krävde åtskilligt förarbete, såväl 
teoretiskt som praktiskt, eller om eleverna förstod syftet och kunde 
motiveras. Det var dessutom oklart om de förstod att de kunde ha nytta av 
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kunskaper som tillfördes i fält. Erfarenheterna från vandringen den där 
julidagen har för mig varit värdefulla att ta med sig när exkursioner ska 
anordnas; kanske är olika fenomen lika svårtolkade för eleverna som det var 
för mig och risken finns då att motivationen minskar för att man inte förstår 
samband och ser en mening i vad man iakttar.  

De som jag vill rikta ett extra stort tack till är mina handledare, 
huvudhandledare Anders Brandt, Högskolan i Gävle, och universitetslektor 
Lena Molin, Uppsala Universitet. Ett speciellt tack vill jag också rikta till 
professor Jan Boelhouwers som gav mig inspiration att studera och forska 
inom ämnesområdet, där inre motivation ingår, då han presenterade sin bild 
”Embodied Learning i Field studies”. Tack till Göran Hoppe, en mycket 
kunnig och hjälpande kraft när det gällde att finna god exkursionslitteratur. 
Dessutom vill jag lyfta fram forskarskolan i geografi med de givande kurser 
som gav en bra grund att stå på och dessutom vill jag framföra ett tack till 
mina kurskamrater som tillfört feedback under arbetsprocessen. Exkursioner 
som metod introducerades under min första universitetstid vid 
Kulturgeografiska institutionen vid Lunds Universitet under andra halvan av 
1970-talet. Exkursioner var i allra högsta grad en ofta tillämpad metod av 
dåtidens starka personligheter vid kulturgeografen. Mina tankar går ofta 
tillbaka till Lennart Améen och hans exkursioner i staden som gjort ett 
omistligt intryck på mig och säkert påverkat min yrkeskarriär som 
geografilärare och sannolikt bidragit till min faiblesse för exkursioner.  

Ett extra stort tack vill jag rikta till Kerstin Ryning, specialpedagog, som 
var en ovärderlig hjälp i detta forskningsarbetes inledande skede, och till 
lektor Agneta Rehn, Malmö Högskola, som kritiskt granskat mina inledande 
texter och sedan hjälpt mig under forskningsprocessens ibland snåriga väg. 
Marianne Holmbeck som granskat mina senare texter och kommit med 
värdefulla synpunkter samt till Åsa Wirling som hjälpt mig med bilder och 
modeller under hela arbetsprocessen. Jag vill också tacka mina kollegor på 
Pauliskolan i Malmö som alltid intresserat sig för hur mina studier fortskridit 
och min rektor Åse Nilsson som gett mig sitt stöd för att få delta i 
forskarskolan. Utan det stöd som jag fått av min arbetsgivare hade denna 
stimulerande tid som forskarutbildningen inneburit inte blivit möjlig.  

Avslutningsvis vill jag också tacka min familj och mina vänner som 
muntrat upp mig och givit mig ett stort stöd under dessa år.  
 
Limhamn maj 2015 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  
Denna licentiatuppsats har sin bakgrund i de exkursioner som jag genomfört 
under åren 2004-2012. Exkursionerna har genomförts med gymnasieelever 
företrädesvis i naturkunskap och geografi men också med nyanlända elever 
som läst geografiämnet för årskurs 9. Under dessa år har ett antal 
exkursioner ägt rum under såväl hösttermin som vårtermin. 
Exkursionsresultatet har utfallit på många olika sätt. Exempelvis har ett antal 
exkursioner präglats av att vissa elever uppvisat bristande motivation, både 
inre och yttre, och andra elever uppfattat exkursioner som en aktivitet bland 
andra, men utanför skolans vanliga rum. Några flickor får inte följa med på 
exkursion eller har föräldrar som kontrollerar att flickan ska ha en kvinnlig 
lärare i sällskap. Elever som inte har några lämpliga kläder och skor för 
exkursioner har inte heller varit ovanligt. Dessutom har mobiltelefoner fått 
en helt ny dimension för informationssökning, inspelning och som kamera. 

Vissa exkursioner har varit oförglömliga eftersom eleverna varit ytterst 
intresserade, nyfikna och motiverade medan andra kännetecknats av elever 
som varit omotiverade, störande eller helt ointresserade. 

Skolöverstyrelsen (1971) framförde i sin lärarhandledning problem med 
att anordna exkursioner av tidsmässiga och schematekniska skäl. Dyment 
(2005) och Oost et al. (2012) redogör för svårigheter som förekommer när 
exkursioner ska genomföras, exempelvis: planeringsproblem, 
schematekniska hinder, ekonomiska brister, tveksamma kunskaper hos lärare 
och problematiska elever. Molin (2006) redogör i sin avhandling för att 
exkursioner är sällsynta och trots att dessa metoder föreskrivs i kursplanerna 
kunde Molin endast identifiera en lärare som genomförde exkursioner. 
Dagar då heldagsexkursioner kan genomföras är ofta få under läsåret vilket 
ställer krav på att exkursionerna inplaneras i god tid och anpassas till skolans 
schemalagda verksamhet. Valet av exkursionslokaler och valet av metoder är 
väsentliga i exkursionsförberedelserna. Molin (2006, s. 171) betonar följande 
i sin avhandling ”att ta ut eleverna i naturen och åskådliggöra lärobokens 
framställning i nära kontakt med naturen är ytterst ovanligt”, men det kan 
inte nog betonas att det är viktigt att skapa förståelse för lärobokens texter 
och sätta dessa i naturliga sammanhang. 
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1.2. Syfte 
Eftersom tidigare forskning visat att platsen spelar roll för vad man lär sig är 
syftet med denna uppsats att undersöka vilket lärande som sker under 
exkursioner och hur eleverna använder exkursionslokalerna i sitt lärande. 
Därför formuleras följande forskningsfrågor: 
 

• Hur kan elevers lärande utvecklas under exkursioner?  
• Vilka exkursionsmetoder kan främja motivation? 
• Vilka fenomen och moment kan skapa inre motivation och 

möjligen flow? 

För att besvara forskningsfrågorna har en litteraturöversikt, som syftade till 
att få insikt i exkursionshistorik, exkursionsmetodik och samhällets syn på 
exkursioner, och empiriska studier genomförts. Fem exkursioner i 
gymnasieskolan, två kortare timmeslånga exkursioner i geografi och 
naturkunskap i skolans närområde och tre andra heldagsexkursioner i biologi 
och geografi, har studerats genom kvalitativa metoder som intervjuer och 
observationer. 

1.3. Exkursioner och fältstudier i dagens kurs- och ämnesplaner. 
Skolverket har i flera kurs- och ämnesplaner preciserat kravet på att 
exkursioner och fältstudier ska ingå i grundskolan och gymnasieskolan. 
Redan under de tidiga skolåren finns enkla fältstudier inskrivna i årskurs 1-3 
i grundskolan. I biologiämnet finns enkla fältstudier inskrivna som en 
arbetsmetod i kursplanen för årkurserna 1-3. ”Utifrån tydliga instruktioner 
kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som 
handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft”. I 
kunskapskraven för årskurs 6 i biologi skärps kraven och eleverna ska kunna 
planera och genomföra enkla fältstudier med korrekta instrument. Enligt 
kunskapskraven i årskurs 9 ska eleverna kunna genomföra följande i biologi: 
”Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna 
planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som 
det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån” (Skolverket, 
2011b). Studerar vi geografiämnet från grundskolan till och med gymnasiet 
kan vi se att exkursioner och fältstudier är inskrivna från den fjärde 
årskursen ”Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till 
exempel hur marken används i närmiljön. Fältstudier av natur- och 
kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället”. När vi 
kommer till gymnasieskolan ska exkursioner och fältstudier ingå framförallt 
i geografi 2. 
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1.4. Artiklarnas innehåll 
Artikel I bygger på en litteraturstudie av främst svensk och anglosachsisk 
exkursionslitteratur författad från 1900-talet till idag. Fokus ligger på att 
studera exkursionsmetodernas framväxt i Sverige och i de anglosachsiska 
länderna. Exkursionsverksamhet fanns inskriven redan i 1693-års 
skolförordning och tillämpades under 1700-talet för att sedan ta verklig fart i 
slutet av 1800-talet genom hembygdskunskapen och skolgeografin. 
Geografiska exkursioner blir omskrivna i svensk geografisk litteratur under 
1900-talets inledning fram till cirka 1960. Caulfield (1955) menar att 
exkursioner som aktivitet har utvecklats under tre olika tidsperioder; den 
första perioden med de tidiga människorna som strövade omkring och levde 
i naturen, den andra perioden under 1770-talet då Rousseaus lärjungar skulle 
lära om naturen och den tredje perioden då exkursioner kommit att bli en 
vanlig aktivitet i skolvärlden, framförallt i Storbritannien och i Västeuropa. 

Barton (2009) redogör för hur exkursioner och fältstudier utvecklades i 
USA. När det gäller Storbritannien har Marsden (2000) och Plozsadja (1998) 
båda redogjort för exkursionernas tillkomst under slutet av 1800-talets 
England och deras analyser sammanfaller i vissa delar. Resultatet visar att 
samhället har haft betydande intresse av skolexkursioner och att Sverige 
influerats av de anglosachsiska ländernas exkursionsmetoder. 

Sanderot et al. (2009) gör en översikt över närområdesstudier i skolan 
under 1800- och 1900-talet och betonar värdet för eleverna att lära känna 
hembygden och Nelson (1944) framhåller att väl genomförda exkursioner 
ger bättre reell kunskap än flera timmar i skolsalen. 

Tack vare mängden av exkursionslitteratur under de senaste decennierna 
är det lite av ett problem att kunna göra ett urval. Bland de mest citerade 
författarna av texter gällande skolexkursioner är Nairn, Dyment, Stoddart. 
Dessa författare ger ett brett spektrum på exkursioner i modern tid, vilka 
metoder, problemställningar och möjligheter i samband med dessa. Stoddart 
(1986) påpekar liksom Nelson att eleverna lär sig bättre i naturen än i 
klassrummet när det gäller att uppfatta naturens fenomen. Dyment (2005) 
har gjort flera olika analyser av hur skolornas exkursionsverksamhet av idag 
kan genomföras och vilka problem som kan finnas både vad gäller tid, 
kompetens, elevers förhållningssätt och metoder och Nairn (2001) beskriver 
exkursioner ur ett genusperspektiv. 

Idag har de digitala medierna fått stort genomslag både före, under och 
efter exkursioner. Barton (2012) beskriver de digitala mediernas möjligheter 
att studera naturen ned på mikronivå, utan att göra direkta fältobservationer. 
Clark (2011) genomför en virtuell exkursion med sina studenter i Lancashire 
en exkursion som Clark 1997 beskrev som en vandring med studenter längs 
ett ruralt spår. 
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Artikel II studerar hur gymnasieelever på ett naturvetenskapsprogram, 
samhällsvetenskapsprogram och ett naturvetenskapligt program med 
samhällsvetenskaplig inriktning genomför exkursioner. Elevgrupperna i 
arbetet benämns som naturvetare, samhällsvetare och sam-natur. En viktig 
intention var redan i licentiatstudiens inledning, att undersöka huruvida det 
fanns någon skillnad i exkursmetoder mellan olika gymnasieprogram vars 
elever deltar i exkursioner. 

Resultatet som framkom redovisar skillnader mellan olika elevgruppers 
motivation och hur de uppfattar exkursioner. Samhällsveterare och sam-
naturelever följdes under såväl förarbete, genomförande och redovisningar 
efter exkursionerna. Elever i klasserna hade förberett sig väl, dock fanns 
elever som inget gjorde under den tilldelade förberedelsetiden  

Naturvetarna berättade att de inte kände till syftet med dagen när de åkte 
iväg på sin dag i fält, detta hade eleverna fått klart för sig först i bussen på 
väg till exkursionslokalen. Flera elever sade sig trott att man skulle på utflykt 
i biologi. Naturvetarna var emellertid övertygade om att lärarna varit väl 
förberedda för aktiviteterna. Planeringen hade gjort att förberedelserna inte 
kunnat genomföras i tid, menade några elever. De kvalitativa 
undersökningarna identifierade att lärarna haft helt olika roller i fält. 
Samhällsvetarna hade endast fått de yttre ramarna för exkursionen som 
gällde, t.ex. vilken tidpunkt och plats som återsamling för inför hemresan. 
Eleverna lämnades för att under exkursionen ta ett eget ansvar för att ta sig 
vidare till de objekt de valt. Vissa elever tog varken ansvar eller genomförde 
sina uppgifter. Sam-natur följdes av sina lärare under hela exkursionen. 

Vidare har betydande skillnader identifierats mellan olika elevgrupper 
beroende på vilken plats de kommer ifrån och hur de upplever i naturen. 
Sam-naturelever från storstaden berättade bland annat att det var fantastiskt 
att komma ut i naturen medan det bland naturvetarna fanns elever som var 
trötta på skogen. 

I samtliga intervjuer ställdes en fråga om eleverna brukar vara ute i 
naturen. Elevernas svar var mycket varierande och eleverna som kom från 
storstaden redogjorde för att mötet med naturen varit en helt ny upplevelse 
medan eleverna som kom från den mellanstora staden vid kusten hade en 
helt annan syn på naturen. Här fanns elever som ansåg att skogen var tråkig, 
det var vid havet man skulle vara. De intervjuade eleverna har berättat om 
platser som varit särskilt intressanta, eftersom man sett samband mellan 
lärobokens kunskap med verkligheten för att sedan knyta samman dessa med 
erfarenhet, förståelse, motivation och lärande. 

 
Artikel III analyserar närområdesexkursioner som alternativ till 

heldagsexkursioner och i undersökningen ingår två gymnasieklasser; en 
geografiklass från årskurs 1 på ett samhällsvetenskapsprogram och en med 
elever som studerar naturkunskap 2 som individuellt val i ett teknikprograms 
tredje årskurs. I denna undersökning har intervjuer, observation och enkäter 
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använts. Resultatet visar att det finns skillnader mellan eleverna på de olika 
programmen, inte minst mellan elever i olika årskurser och om det är ett 
individuellt val eller ett karaktärsämne, som det exempelvis är för vissa av 
eleverna som valt ämne för fortsatta studier som kräver naturkunskap. 
Teknikeleverna, som hade naturkunskap 2 som ett individuellt val, var mer 
motiverade än samhällseleverna, som hade ämnet som ett obligatoriskt 
karaktärsämne. I samband med närområdesexkursionerna finns det moment 
där elever menar att de under exkursionen upplevt moment av flow. Det har 
varit platser där de kunnat förstå ett faktiskt samband mellan det sedda, 
upplevda och inlärda. Sammanfattningsvis visar denna studie att eleverna i 
huvudsak uppskattar exkursioner, men även att ett fåtal menar att läroboken 
kan fungera bättre än aktiviteter utanför klassrummet. Motivation, såväl yttre 
som inre, kan vara drivkrafter under exkursioner. 

Förberedelsernas relevans har också påpekats vara betydelsefulla, såväl 
för lärare som för elever. Bland de undersökta exkursionsmetoderna har 
platsens betydelse identifierats i samtliga utvärderade exkursioner som 
värdefull för att skapa förståelse hos eleverna. Flera elever har framfört 
känslan av flow, vilket kan uppstå under korta ögonblick, något som är 
värdefullt under exkursioner. Känslan av flow har även omotiverade elever 
framfört när de berättat om specifika exkursionslokaler som varit särskilt 
intressanta, även om exkursionen i sig var föga motiverande, och hur de 
använt sina smarta telefoner. 

1.5. Kappans disposition 
Resterande del av kappan inleds med ett epistemologiskt avsnitt som redogör 
för studiens viktiga begrepp. Därefter följer en forskningsöversikt där 
motivation, lärande och lärandemodeller är viktiga grundstenar. Genus, inre 
motivation och flow har identifierats som särskilt viktiga att uppmärksamma 
då exkursioner ska anordnas i gymnasieskolan idag. Sedan presenteras 
huvuddragen i de tre ingående artiklarna i denna licentiatstudie och en 
sammanfattande diskussion avslutar kappan vari det redogörs för vad som 
framkommit som svar på frågeställningarna. 
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2. Definition av centrala begrepp 
Etymologiskt kan begreppet exkursion härledas ur latinets excurre som 
betyder gå ut, springa ut, vara ute. Exkursioner förklaras som sådana 
aktiviteter som försiggår utanför klassrummets fyra väggar och vars syfte är 
lärande och kunskapsinhämtning (Gerber & Chuan, 2000; Kent et al., 1997; 
Malmer, 1951 och Nelson, 1913). 

En etymologisk tolkning av begreppet erfarenhet utifrån engelska och 
tyska görs av Henriksson (2009) som menar att det finns en språklig skillnad 
mellan experience och Erlebnis och mellan erfarenhet och upplevelse. 
Stensmo (2007) menar att Erlebnis kan tolkas som en levd erfarenhet och 
experience kan tolkas i betydelsen upplevelse som en process. Erfarenhet 
behöver inte vara kopplad till ett teoretiskt vetande men en erfaren 
geografielev måste kunna redogöra teoretiskt för ett specifikt fenomen 
(Ahlberg, 1951). 

Nutida forskning visar att kunskapsbyggande är beroende av det syfte och 
sammanhang som ämnet presenteras i (Molin, 2006, s. 171). Vidare redogör 
Molin för att det är ytterst ovanligt att ta ut eleverna på exkursion trots att 
detta föreskrivs i läroplanerna. I den svenska litteraturen används begreppet 
exkursioner som ett moment där eleverna ska vara aktiva i fält. Ibland 
används även begreppet fältstudier som dock inte är synonymt med 
exkursioner. 

Skolverket (2015) ger vid en sökning ordet fältstudier fler än 200 träffar 
som härleder till aktiviteter i fält i ämnena biologi, geografi och 
naturkunskap och söker vi på ordet exkursioner erhålls 17 träffar. I 
biologiska fältstudier är en viktig del inhämtning av material i fält som sedan 
kan analyseras i skolan. I engelskan är field studies synonymt med 
exkursioner och i vissa artiklar används ordet excursion eller field excursions 
(Clark, 1997; 2011; Marsden, 2000). Vidare ska exkursioner inte blandas 
samman med begreppet utflykt som inte har något huvudsakligt syfte för 
inlärning. 

Det är värdefullt att välja optimala platser när exkursioner ska 
genomföras. Därför görs här en redovisning av begreppet plats (eng. place). 
Massey (1994, s. 7) har gjort tolkningar av place och space när hon själv gör 
en resa genom det rurala landskapet och förklarar hur hon upplever platsen i 
landskapet. Emellertid är space ett mer svårtolkat begrepp och placeras i en 
rad olika dimensioner och därför görs en förenklad tolkning som rummet i 
tiden (Massey, 1991). Platsbegreppet, som Massey utvecklat, kan utryckas 
som ett nätverk av sociala relationer som tolkas och sätts in i ett större 
sammanhang i ett visst moment i upplevelsen av platsen, sense of place. 
Följaktligen kan vi också tolka platsen högst subjektivt beroende på vem och 
vilka vi är (i enlighet med Massey, 1994). Sanderoth et al. (2009, s. 59) 
betonar också sence of place där känslan för platsen är beroende av 
sambandet och är beroende av hur platsen uppfattas eller erfars. Det finns 
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platser som är gemensamma för människor och har samma betydelse för 
olika människor oavsett vilka vi är. Dimensionen space kan ses som ett 
vidare begrepp än sense of place om platsen betraktas utifrån tid, 
ekonomiska förutsättningar och sociala grupperingar (Massey, 1991). Molin 
(2006, s.27) förklarar att det rumsliga begreppet plats utvecklats från att 
tidigare preciserats som en avgränsad del av rummet för att idag användas 
mer som en relation mellan form och känsla det vill säga sence of place. 
Molin hänvisar till David Harvey som infört ytterligare en dimension av 
rummet, som att ett objekts rumslighet endast existerar i relation till ett 
annat eller andra objekt och formerar relational space. 

Platsen diskuteras även av Beard och Wilson (2006, s. 79) som ställer 
frågan om det finns optimala platser för lärandet. Författarna menar att 
alltför mycket av lärandeaktiviteter handlar om metoder men inte om 
platsen, vilket kan påverka elevernas lärande eftersom place är en viktig 
dimension att ta hänsyn till när exkursioner ska genomföras. Beard och 
Wilson (2006) framhåller att det finns platser som exempelvis fungerar som 
oväntade platser, dramatiska landskap, med intressant topografi, flora och 
fauna, men också rofylldhet som därmed stimulerar lärandet. Phillips och 
Johns (2012, s. 10) påpekar att nyckeln till exkursioner är hur vi rättfärdigar 
platsen vi besöker, hur vi ser på denna och hur vi berörs. Anderson (2004, s. 
256) menar att en plats kan ses i sitt intuitiva sammanhang, vilket är 
beroende av hur platsen upplevs och att detta är högst individuellt beroende 
på sociokulturellt sammanhang, tidigare erfarenheter och vilken mening 
platsen har för individen. 

Sanderoth et al. (2009, s. 68) menar att flow uppstår när vi är helt 
engagerade i oss själva och vi då inte behöver ytterligare input, utan den 
befintliga energin är kopplad till uppgiften och koncentrationen är optimal, 
och Neeb (2006, s. 179) beskriver flow som när känsla och medvetande 
flyter samman och att när uppgifterna ska lösas blir utmaningarna enkla att 
klara av, men att detta kräver total uppmärksamhet eftersom vi måste veta 
vad vi ska göra i varje moment (Csikszentmihalyi, 2006, s. 63) Våra tankar 
är då koncentrerade enbart på vad vi för stunden upplever och personen i 
detta moment är helt fokuserad på uppgiften och lämnar allt annat åt sidan. 
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3. Forskningsöversikt  
Forskningsprocessen kunde inledas så snart det huvudsakliga 
undersökningsområdet identifierats, nämligen, ”Embodied learning in Field 
Studies”, vilket var en formulering som presenterades av professor Jan 
Boelhouwers. Formuleringen kan översättas med inre motivation under 
exkursioner. Detta gav en grund att stå på då litteratursökningen inleddes. 
Tidigare forskning om exkursioner domineras av anglosachsisk litteratur. I 
denna forskningsöversikt görs inledningsvis en översikt av den svenska 
litteraturen, en kortare översikt av anglosachsisk litteratur och till sist 
analyseras nutida litteratur. 

Kroksmark (2006, s.16) menar att om det erfarenhetsbaserade lärandet 
kan utvecklas när vi ska lära oss något nytt måste det finnas erfarenheter av 
värde. Det är erfarenheterna som gör skillnad när vi lär oss. Lärandet 
påverkas av våra känslor, affektion och den förtrogenhet vi har med andra 
och med den plats vi befinner oss på. Erfarenhetsbaserat lärandet är en 
realitet när våra känslor är öppna för att ta in kunskap. 

Kolb (1984) redogör för att det erfarenhetsbaserade lärandet relateras i 
betydande grad till Dewey men även till Lewin och Piaget när det handlar 
om experience och education som nämns som viktiga komponenter för 
denna lärandeform (Beard & Wilson, 2006). Anderson (2004) redogör för 
hur det erfarenhetsbaserade lärandet fungerar och de framför Deweys 
betydande roll för det erfarenhetsbaserade lärandet. Andresen et al. (2000) 
påpekar att Dewey formade ett paradigm för lärandet omkring 1930. Med 
paradigmskifte menas att gamla teorier ersätts med nya teorier som tar över. 
För att Deweys idéer skulle gälla fordrades två huvudprinciper; kontinuitet 
och interaktion. Exempelvis lär man av tidigare erfarenheter när det gäller 
vad man ska lära i framtiden. Dewey har tillskrivits begreppet learning by 
doing men det han själv skrev lyder enligt följande: ”Learn to do by knowing 
and to know by doing” (Dewey, 1899). 

Vidare framhåller Dewey (2003, s. 70) att erfarenhet ska kombineras med 
det aktiva och det passiva. Erfarenhet kan skapa förändring, men den är 
meningslös om medvetandet inte är kopplat till erfarenheten och om man 
inte kan förstå vad som ska komma ur denna. När det gäller våra upplevelser 
är detta så signifikant att vi kan kalla detta för reflexiv erfarenhet. Dewey 
menar att när vi förstår samband förfinas kunskapen och resultatet av 
lärandet. Det erfarenhetsbaserade lärandet är betydelsefullt om en jämförelse 
görs mellan det mekaniska klassrumslärandet och exempelvis 
teaterföreställningar, exkursioner, aktiviteter i skolträdgården eller på 
skolgården för att eleverna skulle hitta ny kunskap. Erfarenheterna är viktiga 
för lärandet och för att lärandet ska bli en helhet hos barnen (Dewey, 2003). 
Dessutom menar Dewey (2003) att människorna fjärmats från naturen. I 
naturvetenskapen finns en enhet med erfarenheten i naturen och det 
föreligger en skillnad mellan det naturvetenskapliga sättet att förhålla sig 
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jämfört med andra vetenskaper. Dewey betonar att eleverna kan förstå hur 
stenar, djur, temperatur interagerar och vilket sambandet är när de får chans 
att undersöka, pröva eller experimentera.  

Erfarenhet diskuteras även av Sanderoth et al. (2009, se exempelvis s. 17, 
41, 43) som menar att erfarenheten påverkas av lärandet och att 
erfarenheterna kan vara mycket varierande beroende på vårt ursprung. 
Sanderoth et al. (2009) framhåller att barn och ungdomars erfarenheter från 
närmiljön stimulerar lärandet. I Sanderoth et al. (2009) framkommer att det 
finns motsatser eftersom många elever idag har sin bakgrund på andra 
platser än där de lever idag och därför kan de ha mist sina tidigare 
erfarenheter, medan andra elever är väl bekanta med sin omgivande natur. 

De erfarenheter som vi får i naturen kan gå ner på djupet i våra sinnen, 
vilket har betydelse när vi ska reflektera över våra upplevelser som vi kan 
tolka in från en plats. När vi tänker tillbaka på det vi upplevt kan tingen 
skapa en värld av det som bara varit enstaka objekt. Exempelvis förstår 
eleverna vad som menas med det rinnande vattnets kraft om vi under 
lektionstid visat genom praktiska exempel och sedan gör besök vid en 
meandrande å eller om eleverna fått studera fenomen i klassrummet och 
sedan studerar fenomenen i verkligheten. Erfarenheterna från tidigare byggs 
på med nya kunskaper och en större förståelse och detta åskådliggörs i 
Deweys lärandeprocess. 

3.1. Sverige och exkursionsverksamheten 
Exkursionsverksamhet fanns inskriven redan i 1693-års skolförordning och 
tillämpades under 1700-talet för att sedan ta verklig fart i slutet av 1800-talet 
genom hembygdskunskapen och skolgeografin (Skolöverstyrelsen, 1971, s. 
7). Det var under Linnés tid som professor i Uppsala som lärarledda 
exkursioner började genomföras, vilket beskrivs i ett specialskrivet avsnitt i 
lärarhandledningen författad av Skolöverstyrelsen (1971). I 1820 års 
skolordning föreskrivs följande: ”När excursioner komma att ske, så kommer 
den Lärare som å samma tid eger sina dessinerade timar, wara sina 
Lärjungar fölgaktlig, hwarunder Han bör wara ganska upmerksam, at 
eredaj något wådeligt och skadande dem må wederfaras… Obs: Wid 
excursioner får barnen ej wistas ute til kl 9 pm och aldrig fara till sjös” 
(Skolöverstyrelsen, 1971, s.7-8). 

I en ny stadga år 1878 utfärdas för de högre allmänna läroverken 
föreskrivelser för exkursioner i biologi på real- och latinlinjen men ej på 
gymnasiet. År 1902 kommer en ny läroverksstadga som framhåller att 
exkursioner inte enbart skall göras i biologi men också i geologi och zoologi 
(Skolöverstyrelsen, 1971, s. 11). Hänvisning görs till en exkursionsfråga i 
Pedagogisk tidskrift från 1916 där det framförs att det är besvärligt att ta 
fram likvärdiga exkursionsföreskrifter i ett så avlångt land som Sverige. 



 18 

Geografilärarnas Riksförening grundades 1933 och under de första tio 
åren publicerades artiklar i Geografiska Meddelanden innan tidskriften bytte 
namn till Geografiska Notiser 1943. Endast en artikel har studerats från den 
tidiga perioden men därefter har en genomgång genomförts av de 26 artiklar 
som avhandlar skolexkursioner och som oftast presenteras på ett formellt 
och deskriptivt sätt. Många av artiklarna är skrivna av lärare för lärare. Det 
framkommer att exkursioner är en uppskattad metod men dessa är svåra att 
anordna eftersom de tar tid i anspråk att planera och genomföra, är 
ekonomiskt kännbara och konkurrerar med andra skolverksamheter (Holm, 
1943; Malmer, 1951; Mårtensson, 1996). 

Skolöverstyrelsen (1971, s. 13) redogör i sin lärarhandledning för att 
exkursioner betonas i senare läroplaner och bland annat anges att 
exkursioner ska vara ett huvudmoment i ämnena i biologi, geografi, 
hembygdskunskap och naturkunskap. Lärarhandledningen påpekar	  
svårigheterna att genomföra exkursioner och att i många skolor förekommer 
inte några exkursioner alls.  

Ett samband mellan läroplansdirektiv och samhällsintresse framkommer 
under efterkrigstiden fram till 1970-talet, då lärare författade 
exkursionsartiklar som svar på samhällets intresse av hur exkursioner 
anordnades. Under 1949 författades en artikel om en massexkursion till 
Kinnekulle från Göteborg, vilken gick med extratåg, och under 1950 och 
1951 författades artiklar om genomförandet av exkursioner och 
exkursionsmetodik. Järnvägsstyrelsen skriver i GN (1952) att de är 
intresserade av att få information om exkursionernas resmål, så att 
tågresorna kan planeras. Andra exempel på samhällsintresse för exkursioner 
är då ett helt nummer av Geografiska Notiser författade av Lysén (1954), 
Samuelsson (1954), Svedberg (1954) och Wennberg (1954) ägnades åt 
exkursioner i Göteborgsområdet. 

Persson (1978) redogör i sin artikel för Helsingborgs kommuns intresse 
för de naturgeografiska exkursioner som genomförs i Vallåkra och bearbetas 
med laborationer då eleverna återkommit till skolan. Solweig Mårtensson 
författar i mitten av 1980-talet ett upprop till lärarna genom Geografiska 
Notiser, att information om exkursioner som inte kostar något efterfrågas 
(Mårtensson, 1996). 

3.2. Den anglosachsiska utvecklingen av exkursioner 
Den brittiska exkursionshistorien har presenterats kronologiskt och 
översiktligt av Marsden (2000) och Ploszajska (1998). Marsden gör en 
översyn gällande hur exkursioner och fältstudier utvecklats i Storbritannien 
under åren 1870-1940, då landet förvandlades från ett ruralt till urbant land. 
Under 1870-talet utvecklas skolexkursionerna i Storbritannien mot bakgrund 
av nationalism, urbanisering och ett strikt skolsystem. Nu skulle elever få 
konkreta erfarenheter, andra färdigheter som exempelvis kunna studera 
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kartan och relatera denna till verkligheten eller få en förståelse för 
storleksförhållanden och dessutom utveckla sin personlighet. Ploszajska 
(1998, s. 757) redogör för hur skolexkursioner implementerades i det 
brittiska skolsystemet och hon menar att exkursioner är synonymt med 
geografi. 

Barton (2012, s. 484) redovisar hur den amerikanska 
exkursionsverksamheten inleddes under 1890-talet. Under åren 1930-1960 
utvecklades skolcamping, naturcamper samt utomhusutbildning. 

I tabell 1 visas hur exkursionsmetoderna förändrats sedan 1950-talet. 
Tabellen bygger på förlaga ”Changing approaches to field-work in 
geography 1950-1997” som finns i Kent et al. (1997 s. 315-316). Författarna 
har undersökt anglosachsisk exkursionslitteratur och deras tabell är översatt 
och förenklad av artikelförfattaren. 

Tabell 1. Förändrade exkursionsmetoder mellan 1950 till 1997.  

Tidpunkt Exkursionsmetoder som är mest frekventa  

1950-1960 Traditionella Cook-tours; observation, passiva studenter på intressanta platser. 
1970 Efter den nya geografins revolution, erfarenhets- och problem-orienterat lärande. 

1980 Detaljerad skala, ofta på mikronivå, elevaktiviteter men oftast lärarledda 
exkursioner. 

1985 
Problemorienterat lärande dominerar men andra egenskaper läggs in i 
exkursionerna, vilka kan transfereras till andra verksamheter; ledarskap, 
gruppdynamik, initiativförmåga. 

1990 
Exkursionerna omfattar alla tidigare metoder; vandring i spår, se och iaktta 
enligt vissa teman, lärarinitierade aktiviteter, men nu prövas studenternas 
färdigheter genom ett utökat ansvar i fält. 

1997 Den virtuella verkligheten upplevelsen har förenats med exkursionsmetoderna. 
Källa: Kent et al. (1997, s. 316). Fieldwork in Geography Teaching. 

Exkursionslokalen är en plats som finns utanför klassrummets fyra väggar 
där en förstahandsupplevelse görs i ett lärande syfte (Kent et al., 1997; 
Phillips & Johns, 2012). Platserna som exkursionerna bedrivs på är också 
mycket varierande, från barns upplevelse av fenomen utanför den vardagliga 
miljön till studenten som reser till andra sidan jordklotet på exkursion 
(Phillips & Johns (2012, s. 9). Exkursionerna har haft ett varierande syfte 
över tiden, först ett utforskande perspektiv för att sedan utvecklas mot den 
regionala geografin och vidare till den sociala geografin (Phillips & Johns, 
2012, s. 6). Lidstone (2000, s. 134) framför att exkursioner kan innebära de 
mest minnesvärda ögonblicken under vår utbildning; ”few outings are ever 
forgotten”. Lidstone gör en tillbakablick angående hur exkursionsaktiviteter 
förändrats. I engelskspråkig litteratur förekommer begreppet fieldtrip som 
kan innebära att den andra delen trip, kan liknas vid närmast en picknic. 
Lidstone (2000, s.134) menar att detta var en benämning som användes 
under de tidiga åren i Storbritannien. 
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Kent et al. (1997, s. 321) framhåller att när exkursioner ska anordnas får 
ingen tid förloras eftersom dessa är värdefulla moment i geografi. Som 
undervisningsmetod uppskattas exkursioner av såväl lärare, elever som 
studenter. Kent et al. (1997) betonar följande punkter gällande de syften som 
uppställs för exkursioner och fältstudier: Elever och studenter måste veta vad 
som fordras av dem i fält och exkursionen behöver vara anpassad till den 
lektionsnivå elever och studenter befinner sig på samt att 
exkursionslokalerna ska vara lämpliga och väl genomgångna så att 
exkursionshandledningar blir korrekta. 

Lärarna måste stimulera elever och studenterna så att de engageras under 
exkursionerna, för att resultatet och lärandet ska utvecklas optimalt. 
Exkursionsdeltagarna ska kunna finna ett orsakssamband mellan vad som 
kan vara svårt att tolka i klassrumssituationen och vad som iakttas i naturen. 
Dessutom ska eleverna kunna tillägna sig kunskaper om naturen som hjälper 
dem att sammanställa och värdera resultatet (Kent et al., 1997). 

Tiden kan skapa problem i flera avseenden, dels i planeringsstadiet och 
dels när exkursioner ska genomföras (Lidstone, 2000; Dyment, 2005). I 
många olika texter diskuteras tiden som ett problem eftersom exkursioner 
konkurrerar med prov, friluftsdagar och andra aktiviteter. Exkursioner och 
fältstudier betonas av Kent och Foskett (2000, s. 172) som framhåller att 
brittiska UK Geographical Association menar att exkursioner ger följande 
möjligheter: 

 
• Ett ämnesspecifikt innehåll som bidrar till att elever får en 

ökad förståelse för geografi, begrepp, fältstudietekniker och 
förstå sambandet mellan kartan och verkligheten. 

• Ett specifikt interpersonellt samband mellan elever, studenter 
och lärare genom olika samarbetsövningar. 

• Eleverna ska lättare se samband mellan människan och 
hennes miljö. 

 
Kent och Foskett (2000) diskuterar även School Geographical curriculium 
och vilka pedagogiska metoder som kan användas. Därför menar författarna 
att utvärderingar måste göras beträffande vilka exkursionsmetoder som är 
bäst. Därefter ska planering ske för att utveckla exkursioner och 
fältstudierna. De faktiska kostnaderna för exkursionerna måste relateras till 
de kostnader och ansträngningar som krävs. Vidare måste hänsyn tas till 
såväl genus som de större grupperna och vad dessa för med sig. Kent och 
Foskett (2000) framför också en undran över den virtuella verkligheten. 

Gerber i Gerber och Chuan (2000, s. 95) gör en översikt avseende 
exkursioner och fältstudier och hänvisar till lämpliga texter för lärare att 
studera, t.ex. Geography Teachers Handbook och Handbook of Primary 
Geography. Gerber menar att geografi utan fältstudier är som vetenskap utan 



 21 

experiment. Fältstudierna har en direkt koppling till den upplevda 
verkligheten. Vidare diskuterar Gerber det livslånga lärandet och ger läsaren 
en inblick i barnens uppfattning av platsen. Dessutom nämner Gerber 
författare som exempelvis Tuan (1974) och hans verk Topohilia: A Study of 
Environmental Perception där upplevelserna ska ses utifrån individens 
tolkning. Gerber diskuterar upplevelserna som var och en gör utan att man 
tänker på det, exempelvis gör barn som är ute på främmade platser 
egentligen ett informellt fältarbete. 

Dalton (2010) skriver att exkursioner och fältarbeten bidrar till lärandet 
och att exkursionslokalen har en central plats i geografi och han betonar att 
exkursionsmetoderna förändrats sedan 1960-och 1970-talen, då 
exkursionerna oftast var strikt lärarstyrda med föreläsningar och 
instrumentella frågor. Daltons undersökning av studenters uppfattning, visar 
att fler var mer intresserade av naturlandskapet än kulturlandskapet. Vidare 
har Daltons studie visat på vilka instrument och hjälpmedel som hans 
studenter använt under exkursioner och fältstudier: informationshäften, 
kartor, skissblock och fältmätningsinstrument. 

Clark (1997) betonar metoden walking and talking, då eleverna blir 
inspirerade av den vandring som görs i ett ruralt spår i Lancashire. Under 
vandringen studerar eleverna olika fenomen som finns längs 
vandringsspåret. Denna vandring ger möjligheter för lärande genom 
diskussion och iakttagelse. Elever och studenter ska tränas i att förbereda sig 
för att sedan ta ansvar under iakttagande och observation. Samma 
exkursionsplats presenterar Clark (2011) som ett exempel på en virtuell 
exkursion. Exkursioner och fältstudier är en essentiell del inom såväl 
geografi som geologi vilket betonas av Stokes et al. (2010). Vidare redovisar 
Stokes hur lärarnas och studenternas förväntningar sammanfaller både före 
och efter exkursionen. Genom en fenomenologisk tolkning kan individens 
upplevda verklighet beskrivas och Stokes et al. (2010, s.123) påpekar också 
att det finns skillnader mellan före och efter en exkursion och detta gäller 
såväl grupp som individ. 

Den fenomenologiska tolkningen diskuteras mer ingående av Coe och 
Smyth (2010) som beskriver hur studenterna bearbetar en presentation av de 
olika objekt som de ansvarar för. Studenternas presentation har föregåtts av 
litteraturstudier och informationssökning på platsen, och eftersom 
studenterna ska leda presentationen i fält, anser Coe och Smyth att detta är 
det mest sårbara momentet. Författarna försöker få studenterna att uppnå ett 
spiralformat lärande enligt Bruners lärandemodell (Bruner har diskuterats i 
artikel II och III i denna licentiatuppsats). Tolkningen som görs enligt Coe 
och Smyth (2010) kan tolkas utifrån andra lärandemodeller. Det 
erfarenhetsbaserade lärandet ligger i denna kärna av cykliska processer. 
Dewey och Kolbs modeller har i denna studie beskrivits som cykliska 
lärandemodeller.  
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3.3. Nya exkursionsmetoder och globala exkursioner  
Idag diskuteras lärandet utifrån andra principer än i den tidigare 
exkursionslitteraturen: Walking and talking är en metod som förespråkas av 
Clark (1997). Ett exempel kan åskådliggöras genom Jonasson (2011) där han 
beskriver att walking med samtal är en metod som skapar en praktik mellan 
teori och praktik. Jonasson hänvisar till Marvell (2008) som beskriver 
studentledda presentationer in situ som leder till att lärandet kan transfereras 
vidare. Jonasson hänvisar också till Kolb (1984) och genom att lärandet på 
exkursionen sker på plats involverar detta ett cykliskt lärarande. Exkursionen 
ställer krav på att studenterna ska arbeta tillsammans för att lösa uppgifter 
och leda presentationer i exkursionslokalen. Kunskaperna som de tillägnat 
sig under exkursionen ska sedan vara tillämpliga i yrkeslivet (Jonasson, 
2011). 

Phillips och Johns (2012) menar att exkursionsmetoderna av i dag har en 
sådan variation och att det inte enkelt går att förklara alla de tillämpade 
metoderna. I sin bok låter de elever, studenter och forskare presentera sina 
aktiviteter i fält, på skilda platser, i olika konstellationer, med digitala medier 
i en rad olika sammanhang. Exempelvis framför Nairn (2005) att de digitala 
medierna förändrat exkursionerna och att informationen går blixtsnabbt i de 
nya medierna. 

Gould (2012, s. 74-76) redogör för studenters aktiviteter under ett sju 
veckor långt studiebesök i Tanzania. Studenterna som deltar, får inte enbart 
meriter, utan också kunskaper på såväl det intellektuella som det mentala 
planet. Dessutom kan studenterna få insikt och förståelse för det samhälle de 
besökt. Många artikelförfattare skriver om att studenter men också elever 
idag reser till andra länder och kontinenter på exkursioner och fältstudier 
(Coe & Smyth, 2010; Jonasson, 2011; Nairn, 2005; Phillips & Johns, 2012). 
Processen going global har blivit viktigare nu när studenterna behöver mer 
kompetens på arbetsmarknaden (McGuiness & Simm, 2005, s. 242). Nairn et 
al. (2000, s. 246) påtalar att exkursionerna idag bedrivs i ett internationellt 
perspektiv och de internationella exkursionerna har blivit vanliga. 

Ostuni (2000) redovisar sin studie med en bibliografisk översyn som hon 
genomfört i Latinamerika, främst i Argentina och Brasilien. Dessutom har 
hon genomfört en studie med kvantitativa metoder med frågeformulär till 
institutioner på högskolenivå. Resultaten delar Ostuni in i tre olika sektioner; 
exkursioner och hur de genomförs, lärandet som procedur samt hur 
exkursionerna uppfattas. Ostuni påpekar att exkursioner framförallt innebar 
observation fram till 1980-talet och därefter sker förändringar till mer 
konstruktiva pedagogiska metoder. 

Nutida exkursionsaktiviteter i Singapore kan innebära att eleverna får 
”adoptera” en strand eller en park för att sedan studera förhållandena på 
dessa platser för att skapa en medvetenhet för ekologiska och vetenskapliga 
sammanhang. Dessa exkursioner omfattar inte geografi utan har främst ett 
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hållbarhetsperspektiv då eleverna studerar vattenflöde, vattenkvalitet, 
inventerar och gör upp planer. Hållbar utveckling är ett betydelsefullt inslag 
i exkursionerna, vilket motiveras av att Singapore finns i den globala 
utvecklingszon som skapar sårbarhet i många avseenden (Chuan & Poh, 
2000).  

Phillips och Johns (2012, s. 13) ställer frågan om exkursioner blivit 
umbärliga genom den digitala tekniken och författarna anför att många 
exkursioner ersatts med tekniskt anpassad informationsteknik. Exkursioner 
ska, enligt dem, inte bli obsoleta genom de nya teknologierna utan 
exkursionerna ska i stället stärkas av de nya teknologierna. 

Exkursioner stärks också om de inte överorganiseras så att varje moment 
är alldeles för tydligt beskrivet; nyfikenheten och spänningen kan gå förlorad 
och enbart skapa yttre motivation (Phillips & Johns 2012, s. 189). Kanske 
kan flow uppstå under vissa moment, exempelvis då lärandet utvecklas när 
man får rå sig själv, känner flyt och när man uppfattar olika fenomen som 
man reflekterar över (Phillips & Johns, 2012). Pawson et al. (2006, s.110) 
förklarar att skolans närområde, hemmet eller klassrummet kan vara det som 
är mest intressant att studera. Pawson et al. påpekar hur lärandet och 
reflektion kan ske när eleverna får studera hur ett område i skolans närhet 
förändrats över tid. 

I modern exkursionslitteratur har också genusperspektivet introducerats. 
Sedan 1970-talet har betydande förändringar inom den feministiska 
geografin skett och genus är inte enbart skillnad mellan könen, utan en 
utveckling som kommit att omfatta etnicitet, sexualitet och sociokulturella 
villkor (Johnston & Sidaway, 2004). Naturen har uppfattats som ett manligt 
område med olika utmanande aktiviteter som kan anses ha ett manligt ideal 
(Bracken & Mawdsley, 2004; Forsberg, 2003). Bracken och Mawdsley 
(2004, s. 280) för fram att naturgeografiskt fältarbete är diskriminerande för 
det kvinnliga könet och dessa författare menar att exkursioner varit ett 
maskulint område. Gerber (2000) framför att pojkar får röra sig över större 
områden än flickor. Nairn (1999) diskuterar även att exkursioner kan vara 
hypermaskulina och att detta ställer krav på de andra deltagarna när det 
gäller att vara klädd som en geograf eller ta sig upp på utmanade höjder. 

Forskningsöversikten har visat att exkursioner numera har annorlunda 
innehåll än tidigare instrumentella, strikt lärarledda observationer. Ett mer 
konstruktivistiskt arbetssätt tillämpas idag när studenter och elever får arbeta 
mer självständigt och ströva omkring utan lärarens styrning. Globaliseringen 
har påverkat dagens exkursioner liksom de informationsteknologiska 
möjligheterna. Världen har förändrats sedan 1800-talet då de stora 
geograferna von Humboldt och Ritter angav tonen i exkursioner ledda av 
män för män. Sedan 1970-talet relateras genus till nutida exkursioner och 
exkursionsforskning. Den globaliserade världen med migrationsströmmar 
innebär nya förutsättningar för exkursioner och lärande. 
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3.4. Lärandemodeller 
I denna teoretiska bakgrund blickar jag tillbaka på Kolb’s Learning Cycle, 
det vill säga Kolbs lärandemodell. Kolb (1984) redogör att han inspirerats av 
den amerikanske psykologen Kurt Lewin då han tog fram sin egen 
lärandemodell. Kolb har fortsatt för sin forskning kring teorierna kring 
Experience Based Learning. Erfarenhet och förkunskaper behövs för att 
kunna öka elevernas förståelse under exkursioner. Andresen et al. (1999) 
påpekar att Kolb byggde sina teorier på de konkreta upplevelserna och 
menar att det krävs öppenhet för att kunna tillgodogöra sig nästa fas i 
lärandeprocessen. Figur 1 är baserad på Kolbs lärandemodell och den läses 
från de konkreta erfarenheterna som utvecklas vidare genom observation och 
reflektion. I nya situationer kan abstrakta tolkningar göras och dessa kan 
fördjupas med reflektion och vara tillämpliga att pröva som nya kunskaper i 
ett nytt sammanhang. 

 
Figur 1. Kolbs lärandemodell (egen bearbetning, efter Kolb, 1984, s. 25). 

Deweys teorier för hur lärandeprocessen kan gå till presenteras i Figur 2 och 
påminner om Lewins. Dewey cykliska lärandemodell finns presenterad i 
Kolb (1984, s.5). Den ursprungliga kunskapen påverkas av nya impulser och 
intryck som läggs samman till en ny reflektion. I tolkningsstadiet 
sammanflätas nya observationer med reflektioner vilket leder till ett annat 
synsätt. När ett nytt fenomen upplevs eller iakttas kan detta innebära en ny 
tolkning. Detta är en nyckelfunktion enligt Dewey. Hur dessa moment tolkas 
och upplevs är också beroende av den intellektuella förmågan som i sin tur 
påverkar resultatet. I modellen sammanflätas upplevelse, erfarenhet, tolkning 
och aktivitet där erfarenhetens värde är den drivande kraften i den fortsatta 
lärandeprocessen. 
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Figur 2.  Deweys lärandemodell (egen bearbetning efter Kolb, 1984, s. 5). 

Det erfarenhetsbaserade lärandet kan utvecklas, säger Kolb när han hänvisar 
till andra psykologer som diskuterar hur eleverna förhåller sig till ett 
resonemang. Något som kan vara tillämpbart för den konkreta och abstrakta 
och betydelsen även för den kognitiva processen. Kolb (1981) hänvisar till 
psykologerna Scheerer och Goldstein som diskuterat det aktivitetslärande 
som exkursioner kan innebära, dvs. att elevernas deltagande kan 
sammanfattas enligt följande: att eleverna förhåller sig till den inre känslan 
och inte distraheras av yttre omständigheter (översatt från Goldstein & 
Scheerer, 1941, s. 4). 

Säljö (2000) redovisar ett samtal där han gjort fenomenologiska 
tolkningar av samtalen. I sin studie kommer Säljö fram till att 
samtalspartnern inte förstått honom på grund av en annan erfarenhet. Säljö 
(1997) menar även att sammanhanget kan förloras om uppmärksamheten 
riktas mot ett annat håll och då kan erfarenhet och kommunikation inte 
mötas. Johnston och Sidaway (2004, s. 117 f.) redogör för Nystuens 
forskning under 1960-talet. Nystuen gjorde experiment som visade på vilka 
tre sätt studenter formerar sig när de ska lyssna under ett studiebesök; dels 
står studenterna direkt orienterade mot läraren och en annan variant när 
studenterna samlas i en ring runt läraren. Den tredje varianten är när 
studenterna formerar sig i rader för att bättre kunna uppfatta läraren. 
Nystuens beskrivning av hur studenterna formerat sig kan vara tänkvärd och 
nyttig att ha i åtanke när eleverna ska formera sig i exkursionslokaler. 

Hur ska Lewin och Kolbs modeller appliceras i realiteten? Elevernas 
aktiviteter under exkursioner, precis som i andra aktiviteter, måste vara 
meningsskapande (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Mening skapas när 
eleverna har erfarenheter och bakgrundskunskaper, som stimulerar lärandet 
(Boud et al., 1993; Higgins 2001; Booth & Marton, 1997). Tuan (1974) 
betonar att ingen människa upplever fenomen på samma sätt, inte ens om 
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man kommer från samma sociala sammanhang. Tuan beskriver hur 
människan uppfattar platser och han menar att en elev som studerar geografi 
måste känna sammanhang mellan kartan och platsen. Booth och Marton 
(1997, s. 206) förklarar hur erfarenheten finns i individens medvetande. När 
vi sedan tolkar enskilda objekt beror det på hur vi ser på dem. Dessutom 
beror vår tolkning av i vilken situation och i vilket sammanhang erfarenheten 
och fenomenet ska mötas. 

Tidigare exkursioner har visat att platsen och dess morfologi kan ha olika 
betydelse. Platsen måste väljas med yttersta omsorg så att den och olika 
fenomen kan tolkas utifrån erfarenhet. Boud et al. (1993) menar att 
erfarenhet är viktigt. Hur erfarenheterna erhållits varierar mellan olika elever 
och beror och också på det sociokulturella sammanhanget som lärandet sker 
i. Iakttagelser kunde göras som visade hur elevernas tidigare erfarenheter, 
tankar och förväntningar påverkar också lärandet. Teorierna som 
presenterats om erfarenhetsbaserat lärande och lärandeprocesser är viktiga 
för exkursionsverksamheten i gymnasieskolan. Också platsen, rummet och 
vilket perspektiv exkursionerna placeras i är av vikt. Elever som deltar i 
exkursionen kan tolka verkligheten på olika sätt beroende på erfarenhet, 
förkunskaper, motivation, men också beroende på sitt ursprung. I den 
studerade litteraturen framhålls exkursionsmetoder och strukturfrågor oftare 
än exkursionslokalen, platsen som det också är viktigt att relatera till under 
exkursioner. 

Denna teoretiska bakgrund har blickat tillbaka på Kolb’s Learning Cycle; 
det vill säga Kolbs lärandemodell, som har sitt ursprung hos Lewin. Kolb har 
i sin fortsatta forskning vidareutvecklat teorierna kring Experience Based 
Learning. Erfarenhet och förkunskaper behövs för att öka elevernas 
förståelse under exkursioner. Motivationens karaktär kan vara skapad av 
yttre formella krav eller frihet så att motivationen skapas av intresse, 
engagemang och igenkännande vilket möjligen kan underlätta att flow kan 
uppnås. 

3.5. Genus, inre motivation och flow 
Exkursioner var från början en maskulin värld, då geograferna på 1800-talet 
gav sig ut i världen på exkursioner och fältstudier. Numera är exkursioner 
inskrivna i geografiämnet, men trots detta är exkursioner sällsynta. De få 
tillfällen då längre exkursioner anordnas är det värdefullt att alla elever kan 
deltaga. Ibland får inte alla elever följa därför är det värdefullt att ha kunskap 
om bland annat genus. Genusperspektivet är viktigt och det är inte enbart en 
fråga om kön, utan även om etnicitet och klass. I dagens geografiämne är 
också inre motivation och flow eftersträvansvärda känslor att uppnå i fält.  
 



 27 

3.5.1. Genus 
Sedan 1970-talet har betydande förändringar inom den feministiska 
geografin skett. Genus är inte längre enbart skillnad mellan könen, utan en 
utveckling av genus har kommit att omfatta etnicitet, sexualitet och 
sociokulturella villkor (Johnston & Sidaway, 2004). 

Det har blivit betydelsefullt att ha förståelse om genus i dagens skola. 
Sverige har genomgått stora demografiska förändringar sedan 1970-talet och 
detta har märkts inte minst i en kommun som Malmö där elevstrukturen 
genomgått stora etniska förändringar. De los Reyes (2002) diskuterar en rad 
olika problem avseende etnocentrism, feminism och klass i postkolonialt 
perspektiv och detta kan beskrivas som en vidgning av genusperspektiv 
benämnd intersektionalitet, då genus utvidgas med specifika situationer av 
förtryck som skapas av maktrelationer som bygger på ras, kön och klass. 
Skolan innebär ofta en kulturkollision och det är inte ovanligt att elever från 
främmande kulturer inte får följa med på utflykter och exkursioner, eftersom 
skolan inte får lämnas för en främmande miljö (Ambjörnsson, 2004; de los 
Reyes, 2002; Nairn, 1999; Sanderoth et al. 2009). Ambjörnsson diskuterar 
tonårsprat mellan gymnasielever, ett tonårsprat som kan tyckas vara 
meningslöst men kan ha betydligt större betydelse än vad vi kan tro. 
Tonårspratet kan blottlägga en betydligt större hierarkisk skillnad mellan 
eleverna och denna skillnad kan betraktas som en förutsättning för mänsklig 
existens (Ambjörnsson, 2004, s. 23). 

Brachen och Mawdsley (2004) anför att naturgeografiskt fältarbete är 
diskriminerande för det kvinnliga könet och menar att exkursioner varit ett 
maskulint område. Geografin var inte bara män utan också män i aktion. 
Naturgeografiskt fältarbete kunde innehålla kraftansträngningar, utmanande 
miljöer och särskilda kläder. Nairn (2001) diskuterar även att exkursioner 
kan vara hypermaskulina och att detta ställer krav på de andra när det gäller 
att vara klädd som en geograf. 

Nairn (1999, s. 274) har infogat en studentteckning med titeln Dressed 
like a Geographer vilken syftar till att visa på hur brister i utrustning kan 
upplevas under exkursioner. Barn begränsas av ekonomisk knapphet och det 
blir svårt för fattiga elever om de ska betala under exkursioner, utflykter och 
andra skolaktiviteter (Harju, 2005). 

Flickor och pojkar är olika i skola och klassrum, vilket betonas i ett 
jämställdhetsdokument av Skolverket (2011, s. 4). Gulbrandsen (1994) 
menar att det föreligger en skillnad mellan flickors och pojkars behov av 
meningsfullhet. Vidare säger Gulbrandsen att det är en skillnad mellan 
flickor och pojkar i klassrummet och flera olika exempel ges på vem som får 
talutrymme, får mest plats vid experiment och mest utrymme i samband med 
redovisningar. Denna skillnad i talutrymme mellan pojkar och flickor 
framförs även av Wernersson (2006) som redogör för att pojkar tar två 
tredjedelar av tiden när läraren inte har ordet. Både Wernersson (2010) och 
Gärdenfors (2010) påpekar dock att skillnaden mellan könen är stor men att 
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skillnaden inom könet är ännu större. Forsberg (2003) redogör för genus i 
skolan och hon menar vidare att jämställdheten mellan eleverna behandlas i 
skolans värdegrund och Ambjörnsson (2004) genomför i sin avhandling en 
analys av skillnaderna mellan gymnasieelever inom olika program sett ur ett 
genusperspektiv. 

Olika grupper av elever såsom omotiverade, störande, elever som har 
svårigheter av etnisk orsak eller är omotiverade kan skapa svårigheter såväl i 
som utanför klassrummet. Ambjörnsson påtalar en problemgrupp som kan 
identifieras som kickers, de är omotiverade, visar stolthet över att de inte 
läser läxor och ofta använder ett dystopiskt språk. Begreppet kickers har 
likheter med begreppet antipluggkultur som Wernersson (2010) diskuterar. 
Hon hänvisar till Jacksons forskning som förklarar antipluggkulturen med 
inlärd hjälplöshet, underprestationer som att inte svara på provfrågor och att 
det är en maktgiven subkultur. Det kan också vara att elever som har 
problem med koncentrationen ofta orsakats av sociala problem som sedan 
kan skapa låg motivation och underprestationer (Olsson & Olsson, 2007). 

Erfarenhet och kommunikation kan också placeras i ett 
genussammanhang. Grundskolans kursplaner och gymnasieskolans 
ämnesplaner ska vara könsneutrala och genus som idé har arbetats in i 
skolverksamheten sedan 1960-talet (Wernersson, 1995). Johnston och 
Sidaway (2004) redogör för den feministiska geografins utveckling men 
också för den maskulina geografin under 1800-talet. Forsberg (2003) påtalar 
att geografiämnet var könsneutralt från början; så småningom gjordes en 
uppdelning mellan natur och kultur och mellan de områdena var det lika stor 
skillnad som mellan man och kvinna. Naturen har uppfattats som ett manligt 
område med olika utmanande aktiviteter i naturen och ”det finns en 
traditionell syn på. Landskapet som kopplar samman maskulinitet med 
kontroll av naturen” (Forsberg, 2003, s. 10). 

3.5.2. Inre motivation och flow  
Inledningsvis fordras en definition av begreppet motivation som enligt 
Nationalencyklopedin (2014) ”är en psykologisk term för de faktorer som 
väcker, formar och riktar beteendet mot ett mål”. Emellertid är det relevant 
att framhålla att motivation inte är helt enkelt att definiera, vilket diskuteras 
av Giota (2002) och Kleinginna och Kleinginna (1984) Författarna menar att 
det inte finns någon konsensus vad gäller motivationsbegreppet. ”Att 
definiera begreppet motivation, inklusive elevers motivation att lära i skolan, 
är emellertid en av de svårare uppgifterna inom såväl pedagogiken som 
psykologin och den pedagogiska psykologin eftersom inga andra begrepp 
inom dessa discipliner har blivit definierade och behandlade på så många 
olika sätt som just motivation” (Giota, 2002). 

Den yttre motivationen kan exempelvis handla om närvaro, betyg eller 
andras krav på en aktivitet och handlar ofta om formellt lärande, enligt 
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Gärdenfors (2010).  Den inre motivationen påverkas av den känsla som finns 
när vi lär oss och ser en mening med detta (Lundahl, 2011, s.159)  

Forskning om inre motivation, flow och kognition finns främst inom 
andra forskningsområden än geografi. Gärdenfors (2010 s. 78-91) menar att 
det som motiverar människan till det formella lärandet är den inre 
motivationen. Läraren måste veta vad elevernas uppmärksamhet riktas mot. 
Därför är fenomenen inlevelse och känsla betydelsefulla för motivationen. 
Enligt honom kan den inre motivationen uppnås av något som verkligen 
intresserar eleverna och som samtidigt ger dem tillfredställelse. Vidare 
menar Gärdenfors att schema, kursplaner och betyg motverkar möjligheterna 
att uppnå den inre motivationen. Arbetsuppgifter som knyter an till det 
studerade avsnittet kan däremot vara en metod som förbättrar kognitionen 
och som skapar bättre förutsättningar än enbart yttre motivation. Sanderoth 
et al. (2009, s. 74) framhåller att uppgifterna måste kännas meningsfulla och 
att läraren måste fundera på hur uppgifterna designas.  

Giota (2001) har studerat betydelsen av elevernas egen motivation i sin 
forskning och hon har kommit fram till att det finns ett klart samband mellan 
motivation och lärande i skolan. Sanderoth (2002) menar att motivation är en 
produkt av en viljeakt och den inre motivationen ser Sanderoth som något 
som eleven gör för sin egen skull. I yttre motivation finns meningen utanför 
eleven i form av exempelvis betyg och prov (se Giota, 2001). Enligt Hein 
(2009) är motivationen som helhet beroende av både psykologiska och 
emotionella faktorer samtidigt som Sanderoth poängterar att det kan vara 
svårt att skilja mellan lust och motivation. Nystuens studie (se Johnston & 
Sidaway, 2004) över hur studenter formerar sig på en plats är värdefull för 
att förstå elevers motivation och möjlig nivå av flow i fält. Om eleverna inte 
kan se det som ska ses minskar den inre motivationen. 

Lundvall (2011) menar att den inre motivationen är en bättre drivkraft än 
den yttre motivationen för elevers lärande. Återkoppling som gör att elever 
påverkas att fundera över sitt eget kunnande och tänkande stimulerar den 
inre motivationen och gör samtidigt att eleverna tar ett större ansvar för sitt 
eget lärande.  

Utöver motivation framför Sanderoth et al. (2009) idéer som bygger på 
den amerikanske organisationspsykologen Mihaly Csíkszentmíhaly som 
formulerat begreppet flow. Vid närområdesexkursioner, där eleverna känner 
igen sig, finns större förutsättningar att uppnå inre motivation som kan ge en 
positiv känsla under inlärningen, och med denna positiva känsla kan därefter 
flow uppnås. Arnegård (2006) förklarar att en person kan uppnå flow när det 
råder balans mellan färdighet och utmaning. Som exempel hänvisar han till 
barnets lek eller till äventyrssporter där det krävs både engagemang och 
närvaro liksom kunnande. 

Erfarenhet och förkunskaper behövs för att kunna öka elevernas förståelse 
under exkursioner. Genusperspektivet är viktigt och det är inte enbart frågan 
om kön utan även om etnicitet och klass. Motivationens karaktär av att vara 
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skapad av yttre formella krav eller med större frihet där motivationen skapas 
av intresse, engagemang och igenkännande kan möjligen underlätta att flow 
kan uppnås. 
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4. Metoder 
Litteraturstudierna till denna licentiatuppsats har gjorts med hjälp av olika 
databaser, främst DiVA, Eric, Google Scholar och Libris. Sökorden har varit 
excursions, outdoor, fieldstudies kombinerade med school och methods. 
Eftersom sökningen genomfördes på engelska har huvuddelen av 
artikelträffarna anglosachsiskt ursprung. 

Artikel I behandlar exkursionshistoria. Vad gäller den anglosachsiska 
litteraturen har William Marsdens The School Journey Movement to 1940 
utgjort ett informationsrikt verk om tidiga exkursioners pionjärer och hur 
dessa arbetade. Marsden redogör även för vilka motiv som låg bakom 
exkursionerna, exempelvis att den urbaniserade människan fjärmades från 
det rurala samhället. 

När det gäller den svenska exkursionslitteraturen har sökningarna gjorts 
framförallt i olika biblioteksdatabaser och på Geografilärarnas Riksförenings 
webbsida. De tio första årgångarna av Geografiska Notiser benämns 
Geografiska Meddelanden. En artikelsökning gjordes i Geografiska 
Meddelanden och i Geografiska Notiser för att finna artiklar om 
skolexkursioner i olika former. Resultatet blev att mellan 1939 och 2006 
identifierades 26 artiklar som handlade om skolexkursioner. Vidare söktes 
information i olika läroplaner författade av Skolöverstyrelsen under 1900-
talet, i relevanta ämnen som biologi och geografi men också i naturkunskap 
som tillämpar exkursioner och fältstudier. Dessutom har en lärarhandledning 
från författad av Skolöverstyrelsen (1971). Den har ett specialskrivet kapitel 
som avhandlar svensk exkursionshistoria och i texten finns också vissa 
problemställningar beskrivna. 

Det fortsatta forskningsarbetet inriktades mot att studera elevers 
motivation under skolexkursioner men också litteraturstudier gällande 
motivation. Litteraturen har vidare inriktats mot att analysera lärande i fält 
och vad som kan stimulera de betydelsefulla moment som ligger till grund 
för lärandet såväl före som under och efter exkursioner. Därför genomfördes 
förutom litteraturstudier också gruppintervjuer, enskilda intervjuer, 
observationer under fyra olika exkursioner samt en mindre enkätstudie efter 
två närområdesexkursioner. 

Sammanfattningsvis kan det konkluderas att litteraturananalysen av 
historiska och nutida exkursionstexter, dels i Geografiska Notiser dels 
genom läroplansanalysen, har bildat underlag för att förstå hur samhället sett 
på exkursioner och hur exkursionsmetoderna har varit och förändrats över 
tid. De anglosachsiska texterna har dessutom bidragit att ge viktig 
information om bakomliggande motiv för att genomföra skolexkursioner och 
vilka exkursionsmetoder som tillämpats. Utöver den mer historiskt inriktade 
litteraturstudien gav litteraturen information om exkursionsmetoder, lärande, 
lärandeprocesser, motivation, flow och ett i övrigt värdefullt teoretiskt 
underlag till forskningsprocessen. 



 32 

4.1. Fallstudier 
För att få kunskap om hur exkursioner genomförs på andra skolor och i olika 
klasser genomfördes fallstudier på fem olika gymnasieskolor. Den 
ursprungliga intentionen var att studera skolor från olika gymnasieprogram 
och med olika utformning i tid och rum. Avsikten var att studera geografiska 
exkursioner på det samhällsvetenskapliga respektive naturvetenskapliga 
programmet. Genom den nya gymnasiereformen, Lgy11, begränsades det 
möjliga urvalet av antal klasser som studerar geografi till det 
samhällsvetenskapliga programmet med samhällsinriktning. Sökningens 
syfte var att identifiera skolor som använde exkursioner som metod. Därför 
genomfördes en genomgång av de skånska kommunernas hemsidor där 
information söktes om vilka gymnasieskolor som hade ett samhällsprogram 
med samhällsvetenskaplig inriktning och studerar geografi som ett 
karaktärsämne. Därefter identifierades lämpliga skolor att söka kontakt med 
och därefter lärare som tillämpar exkursioner i sin undervisning. Till sist 
valdes tre skolor i två mellanstora och en stor kommun som alla hade 
gymnasieskolor där årliga exkursioner i geografi och naturkunskap 
genomfördes. Urvalet blev följande: 

En klass som studerade geografi B i årskurs 3 enligt den äldre kursplanen 
från år 2000, en grupp med sju elever som studerade geografi 1 som ett 
valbart ämne på det naturvetenskapliga programmet med samhällsinriktning 
och den tredje klassen från det samhällsvetenskapliga programmet som 
studerade geografi 1. Det naturvetenskapliga perspektivet på exkursioner 
erhölls genom studier av en klass som deltagit i en exkursion/ fältstudie i 
biologi under det första läsåret. Avslutningsvis genomfördes en studie av 
elever från avgångsklassen på det tekniska programmet som studerade 
naturkunskap 2 som ett individuellt val. Totalt fem gymnasieklasser deltog i 
studien. 

4.2. Kvalitativa metoder 
För Artikel II som behandlar endagsexkursioner användes enbart kvalitativa 
metoder som gruppintervjuer och observationer. För den andra studien, 
Artikel III, som avhandlade två närområdesexkursioner genomfördes 
enskilda intervjuer, observationer och en mindre kvantitativ enkät. För de 
kvalitativa metoderna har exkursionsguider och arbetsuppgifter som de 
berörda lärarna delat ut till eleverna utgjort ett betydelsefullt underlag. Till 
stöd för de empiriska studierna har framför allt följande metodlitteratur 
använts: Bryman (2008), Ejlertsson (1996), Flowerdew och Martin (2005), 
Kvale (1997) samt Svensson och Starrin (1996). Metodlitteraturen har bland 
annat belyst kvalitativa forskningsmetoder. 

Vetenskapsrådet (2011) och Kalman och Lövgren (2012) har använts för 
att de innehåller viktig information om forskningsetik i samband med 
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undersökningar som berör skolelever. Under de kvalitativa studierna ställdes 
frågor om elevernas aktiviteter under exkursionen och om motivation och 
uppfattning. Anonymiteten har undantagslöst upprätthållits vid intervjuerna 
både vad gäller skola, ort och i vissa fall även kön. Eleverna har före 
intervjuerna fått information om att deltagandet var frivilligt och i samband 
intervjuerna presenterades de etiska reglerna innan inspelningen påbörjades. 

4.3. Observationer 
Bryman (2008, s. 256) menar att observationer är en lämplig metod att 
använda vid kvalitativa studier. Genom observationer kan elevernas 
aktiviteter i fält iakttas och värdefull information tillförs vid sidan av 
intervjuer och enkäter. Observationer har genomförts i samband med fyra av 
de fem exkursionerna som berörs i denna licentiatuppsats. De observationer 
som genomförts kan sägas vara observationer utan direkt deltagande, men att 
informella samtal hölls under exkursionerna. 

Fangen (2005, s. 4) menar att observatören ska veta vad som ska 
fokuseras på under observationerna och även om de genomförda 
observationerna kan beskrivas som ostrukturerade var syftet att få klarhet i 
hur eleverna förhöll sig till exkursionsmomenten och hur de genomförde 
exkursionerna. 

Dessutom studerades samtalen under särskilt kritiska moment då 
exkursionerna inleddes samt hur elevernas aktiviteter såg ut i 
exkursionslokalerna. Särskild uppmärksamhet fick elevernas förhållningssätt 
i exkursionslokalerna, deras samtal om platser och fenomen, digitala medier 
men också iakttagelser om hur elevernas uppmärksamhet var riktad under 
lärarnas genomgångar i exkursionslokalerna studerades. Bryman (2008, s. 
256) anför att ostrukturerade observationer förekommer i samband med icke-
deltagande observationer. Intervjuer som kompletteras med observationer 
kan stärka reliabiliteten och validiteten om vad som förevarit under de 
genomförda exkursionerna. Kalman och Lövgren (2012) beskriver att 
eleverna kan glömma att de befinner sig i en annan situation med sina 
klasskamrater och tänker inte på att de betraktas av en utomstående. Det som 
framkommit under observationerna är sedan användbart för att kunna ge 
eleverna möjlighet att reflektera kring olika moment och skeenden under den 
exkursion de deltagit i (Kalman &Lövgren 2012, s. 77).  

4.4. Intervjuer 
Enskilda intervjuer hade planerats under detta forskningsarbete våren 2013, 
men detta blev tyvärr inte möjligt i samband med uppföljningen av de tre 
exkursioner som genomfördes under denna vår. Därför fick i stället 
gruppintervjuer genomföras. Gruppintervjuer kan vara lämpliga att använda 
när motivation och handlande ska undersökas, även om de interpersonella 
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faktorerna kan påverka samspelet och leda intervjun i en viss riktning, till 
exempel genom att eleverna svarar i en mer positiv riktning (Wibeck, 2000, 
s. 29). Ändringen av metod berodde främst på att tiden som ställdes till 
förfogande av två av de berörda lärarna begränsades till vardera två 
lektionstimmar. Naturvetarna intervjuades i grupper om sex elever som 
samarbetat i exkursionerna/fältstudierna och två gruppintervjuer 
genomfördes på biologiinstitutionen och intervjuerna tog vardera 60 minuter 
i anspråk. De sju eleverna i natur-samhälle intervjuades alla under en 
geografilektion på 100 minuter. Intervjuerna ägde rum runt ett bord på 
fysikinstitutionen och de två flickorna intervjuades för sig och pojkarna i en 
grupp om två och en grupp om tre. 

I den tredje klassen uppstod problem att genomföra intervjuer, främst 
beroende på att eleverna var upptagna med annat eftersom de snart skulle ta 
studenten. Lokalerna som dessa gruppintervjuer genomfördes i var väl 
lämpade för ändamålet med få distraherande objekt. Den tredje klassen 
bestod av eleverna från det samhällsvetenskapliga programmet och 14 elever 
hade inbjudits till intervjuerna men fem kom inte. Här fanns mer än en 
timma till förfogande för varje gruppintervju som genomfördes med grupper 
om tre grupper om två elever och grupp med tre. Vid de genomförda 
intervjuerna med samhällsvetarna fanns gott om tid för att ställa de planerade 
frågorna och låta eleverna ha ett stort talutrymme. 

Den andra omgången intervjuer under höstterminen 2013 kunde 
genomföras som ursprungligen var planerat. Lokalerna på dessa skolor var 
dock sämre att genomföra intervjuer i eftersom elever utifrån kunde titta in 
eller öppna dörren varvid såväl elev som intervjuare stördes. 

Deltagandet i intervjuerna var frivilligt, vilket eleverna fått veta på 
förhand. Semistrukturerade intervjuguider med inledande öppna frågor 
utformades för att kunna få önskade svar på gymnasieelevers uppfattning om 
exkursionen de deltagit i, intressanta eller ointressanta moment, grad av 
motivation och syn på digitala mediers möjligheter. Intervjuguiden 
designades efter genomförda observationer under exkursionerna. Detta 
innebar att hänsyn kunde tas till iakttagelser från observationerna och 
referenser göras till genomförda exkursioner. Intervjuguiderna var i stort sett 
identiska för de tre exkursionerna under våren 2013. 

4.5. Enkäter 
I den tredje studien, Artikel III, genomfördes också en mindre 
enkätundersökning med öppna frågor där syftet var att få information om 
närområdesexkursionerna varit till nytta för den rapport som 
samhällseleverna skulle författa och huruvida teknikeleverna ansåg att de 
hade nytta av exkursioner. Vidare var det också önskvärt att eleverna 
beskrev vad som motiverat dem att delta i exkursionerna. En annan fråga 
handlade om Google Earth skulle kunna ersätta exkursioner. Eftersom 
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enkäter tillämpas i vardagen finns en vana att fylla i enkäter varför det kan 
vara en lämplig metod för att få klarhet i hur elever uppfattar olika aktiviteter 
(Parfritt, 1997, s. 78). Parfitt betonar att enkäternas frågor måste vara väl 
genomtänkta för att ge de efterfrågade svaren till den forskning som bedrivs. 

Enkäterna skickades ut som e-post sju veckor efter det att exkursionerna 
genomförts. Tidsutdräkten har sitt ursprung i att samhällsvetarna skulle 
bearbeta vad de kommit fram till under exkursionen och författa en rapport 
under veckorna efter exkursionsdagen. Sedan kom höstlovet och veckan 
därefter sändes enkäten. Eftersom enkäten sannolikt fyllts i mer än tre 
månader efter exkursionen kan detta ha påverkat resultaten (se Eijlertssons, 
1996, diskussion om minnesfunktioner och minnesfaktorn). Elevernas 
minnesfunktion har ändå bedömts som god eftersom det var en dag som var 
annorlunda än en vanlig skoldag. Vidare anpassades utskicket utifrån när de 
berörda lärarna skulle ha lektioner. Från den ena klassen kom enkäten 
tillbaka dagen efter den genomförda lektionen medan det från den andra 
skolan inkom svaren efter två månader och åtskilliga påminnelser. 
Svarsfrekvenserna för teknikeleverna var 72 %, en tillfredställande nivå och 
för samhällseleverna uppgick svarsfrekvensen till 100 % som kan betraktas 
som mycket gott (Bryman, 2008, s. 219).  
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5. Sammanfattande diskussion 
Vissa exkursioner har varit oförglömliga eftersom eleverna varit ytterst 
intresserade, nyfikna och motiverade medan andra exkursioner har haft 
deltagande elever som varit omotiverade, störande eller helt ointresserade. 
Detta skapade tankar om huruvida exkursioner överhuvudtaget var 
meningsfulla att anordna. Emellertid har denna licentiatstudie tillfört andra 
dimensioner som nya kunskaper och förståelse gällande exkursionsmetoder, 
lärandeprocesser och motivation. Litteraturanalysen har bidragit till att ett 
brett spektrum av exkursionsmetoder studerats över tid. Under fallstudierna 
har elevernas insatser, lärandesituationer, skeenden under exkursioner 
analyserats liksom platsens betydelse. Såväl fallstudier som litteraturanalys 
har tillfört nya erfarenheter och kunskaper som kan förändra exkursioner till 
att bli en mer uppskattad aktivitet med en fördjupad insikt i hur olika 
lärandeprocesser, motivation, metoder och platser väljs. 

Som framkommit i artikel I har den svenska skolan förändrats i betydande 
grad sedan den andra delen av 1900-talet. Sverige har förändrats när det 
gäller elevsammansättning och många skolor har klasser som är 
mångkulturella. Studieresultaten har försämrats och exkursionerna har inte 
samma samhällsintresse som tidigare. Till exempel innebär skolan ofta en 
kulturkollision och det är inte ovanligt att elever från främmande kulturer 
inte får följa med på utflykter och exkursioner eftersom skolan inte får 
lämnas för en främmande miljö (Ambjörnsson, 2004; de los Reyes, 2002; 
Nairn, 1999; Sanderoth et al., 2009). 

När exkursioner idag är möjliga att anordna måste de passas in i ett annat 
sammanhang än tidigare. Digitaliseringen har fått genomslag i vardagen och 
ger elever stora möjligheter att utnyttja en rad olika digitala medier före, 
under och efter exkursioner. Exkursionsmetoderna måste dessutom ses ur ett 
brett spektrum. Inom exkursionsverksamheten finns det såväl veckolånga 
som 1-2 dagars exkursioner eller korta närområdesexkursioner. Dessa 
metoder skiljer sig till stor del när det gäller tid, ekonomi, resursbehov, 
planering och genus. Motivationen har inte heller någon självklar plats i 
skolan eller på exkursioner, även om det har framkommit att väl valda 
exkursionsplatser kan ha betydande förutsättningar för att skapa en högre 
motivationsgrad eller till och med flow som dock lika fort kan bytas till 
ointresse (Neeb, 2010). 

I denna licentiatuppsats har de empiriska undersökningarna tillsammans 
med litteraturstudien tillfört nya kunskaper om exkursioner i 
gymnasieskolan. Studierna har visat på samband mellan motivation, 
förståelse och intresse. Samband gällande elevers motivation och lärande i 
fält har kunnat noteras genom observationer. I artikel II och artikel III har 
såväl motiverade som omotiverade elever delvis kunnat identifieras. De 
empiriska studier som följt beskriver olika grupper av elever; de motiverade, 
problemelever som stör, elever som har svårigheter av etniska orsaker eller 
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är oengagerade (Ambjörnsson, 2004). Olsson och Olsson (2007) ger flera 
exempel på omotiverade elever i klassrummet, bland annat de som inte vill 
förstå eller de som finns i klassrummet bara för att inte få frånvaro. Det kan 
också vara elever som har koncentrationssvårigheter vilket kan skapa låg 
motivation och underprestationer, något som kan skapa svårigheter såväl i 
som utanför klassrummet. Däremot anför Sanderoth et al. (2009) att elever 
som är omotiverade i klassrummet kan vara nyfikna individer i fält. 

Lärandet stimuleras av en god motivation och denna stimuleras av 
förståelsen. Läraren måste veta vad elevernas uppmärksamhet riktas mot och 
därför är förståelse för fenomen, inlevelse och känsla betydelsefulla för 
motivationen (Gärdenfors, 2010). Enligt Gärdenfors kan den inre 
motivationen skattas genom att vara något som verkligen intresserar och gör 
eleverna nyfikna och samtidigt ger dem tillfredställelse. Eftersom lärandet 
oftast försiggår i sociala sammanhang är den sociala kompetensen också 
viktig för motivationen (Gärdenfors, 2010, s. 88). 

Förberedelserna har stor betydelse för elevernas lärande i fält och är också 
ett nyckelbegrepp inom exkursion och fältstudier, vilket betonats och 
påpekats av en rad författare och myndigheter från då till idag (Caulfield; 
1955; Diehl, 1940; Lewis, 1909; Malmer, 1951; Rantatalo, 2002; 
Skolöverstyrelsen, 1971). De bristande exkursionsförberedelserna som 
uppmärksammats under två av exkursionerna kan ha orsakats av främst 
schematekniska och planeringsmässiga svårigheter. Förberedelser och 
planering med hänsyn till schema orsakar ofta bekymmer, vilket närmare 
diskuteras av Dyment (2005), Oost et al., (2012) Malmer (1951) och Nairn 
(1999). 

Läraren måste ha förberett exkursionen väl, inventerat exkursionsrutten 
och funderat över platser och fenomen som kan stimulera såväl intresserade 
som ointresserade elever. Platserna måste väljas med tydlig anknytning till 
klassrumsundervisningen för att förbättra förståelse och motivation (Neeb, 
2006). Därför är förberedelserna inför exkursionen av största vikt för att 
skapa möjligheter att motivera. Bland annat har problem identifierats som att 
eleverna inte deltar i förberedelserna utan sysslar med annat. Läraren bör 
därför utnyttja kartor, litteratur, filmer från tidigare besök eller digitala 
medier, exempelvis Google Earth som kan ge exempel från 
exkursionsplatsen för att hålla elevernas intresse uppe (Barton, 2012; 
Sanderoth et al., 2009). När eleverna kommer ut på exkursion måste de 
också stimuleras att reflektera över något de tidigare iakttagit i klassrummet 
eller i läroboken. I exkursionslokalen är det även lämpligt att eleverna får 
möjlighet att använda flera sinnen. Det ska finnas tid till eftertanke under 
momenten som ingår och de arbetsuppgifter de utför kan också stimulera 
motivationen om de är av sådan art att de tillhör platsen och de observerade 
fenomenen. Emellertid räcker det inte bara med aktiviteter i fält utan arbetet 
skall vara en helhet där uppgifterna presenteras och redovisas (Marvell, 
2008; Neeb, 2006; Remmen & Fröyland, 2013). Att eleverna får feedback på 
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sina erfarenheter, uppgifter och presentationer är sist men inte minst av 
största värde (Remmen & Fröyland, 2013). 

5.1. Målet med licentiatstudien 
Mitt mål med att genomföra en licentiatstudie har varit att förändra och 
förbättra exkursioner för att skapa en högre grad av intresse, motivation och 
ett bättre lärande för eleverna. Tidigare forskning har visat att valet av 
exkursionsmetod spelar roll för vad man lär sig och genom att undersöka 
faktiska exkursioner genom observationer och intervjuer kunde information 
erhållas om elevers lärande, motivation och digitala mediers användande 
erhållas. 

För att undersöka vilket lärande som sker under exkursioner och hur 
eleverna använder platsen i sitt lärande formulerades följande 
forskningsfrågor: 
 

• Hur kan elevers lärande utvecklas under exkursioner  
• Vilka exkursionsmetoder kan främja motivation? 
• Vilka fenomen och moment kan skapa inre motivation och 

möjligen flow?  

5.2. Hur kan elevers lärande utvecklas under exkursioner? 
Sauer (1956) menar att det som ska iakttas inte behöver vara förutbestämt 
utan eleverna kan finna intressanta objekt på egen hand. Anderson (2004) 
och Clark (1997) redogör båda för långsamma exkursioner, vilket ger 
eleverna möjligheter till eftertanke och reflektion under sin vandring över 
exkursionsrutten. Anderson (2004) framhåller även samtalet vid långsamma 
exkursioner. Långsamma exkursionsmetoder kan därför vara mer tillämpliga 
än de exkursioner som innebär bussresor till flera olika exkursionslokaler. 
Sanderoth et al. (2009, s. 73) betonar att exkursioner ska vara meningsfulla, 
ha ett utmanande innehåll samt vara legitima i förhållande till de fenomen, 
situationer och sammanhang som studeras. Marvell (2008) diskuterar i sin 
studie sina studenters framtid men också deras ansvar för presentationer på 
plats under exkursionerna samt hur elevernas lärandeprocess utvecklas. 
Marvell (2008) och Gould (2012) betonar därför elevansvaret, där eleverna 
ansvarar för att inhämta information, bearbeta denna och genomföra 
presentationer i fält eller i lektionssalen efter exkursionen. För läraren blir 
det därför extra viktigt att fundera över vilka metoder som ska användas så 
exkursionen blir lyckad. I detta ligger gedigna förberedelser för såväl elever 
som lärare. Kent et al. (1997) och Oost et al (2011) framför dock tanken att 
om läraren genomför många presentationer som eleverna ska fokusera på 



 39 

finns det risk att eleverna förlorar koncentrationen och ägnar sig åt något 
annat i stället, vilket minskar deras lärande och motivation. 

Det erfarenhetsbaserade lärandet, när eleverna får en känsla för platsen, 
kan påverka elevernas känslor, affektion och den förtrogenhet de kan få till 
den plats de befinner sig (Anderson, 2004; Clark, 1997; Jonsson, 2011; 
Sauer, 1956). Det finns platser som är mer optimala än andra för att kunna 
skapa moment av lärande, vilket identifierats som betydelsefullt i denna 
licentiatuppsats empiriska arbete. Det erfarenhetsbaserade lärandet betonas 
genom Deweys och Kolbs teorier. Dewey (2003, s. 70) anser att erfarenhet 
ska kombineras med det aktiva och det passiva. Erfarenhet kan skapa 
förändring men det är meningslöst om medvetandet inte kopplats till 
erfarenhet och om eleven inte kan förstå vad som ska komma ur upplevelsen. 
När det gäller våra upplevelser är detta så signifikant för utvecklande av 
kunskap när det sker genom reflexiv erfarenhet. Dewey menar att då vi 
förstår sambandet förfinas kunskapen och resultatet av lärandet. Det 
erfarenhetsbaserade lärandet visar sig vara särskilt betydelsefullt när en 
jämförelse görs mellan det mekaniska klassrumslärandet och erfarenheter i 
naturen. I studie II påpekade flera elever detta, det vill säga värdet av att 
studera olika teoretiska begrepp som presenterats i både lärobok och 
klassrum, ökar förståelsen för fenomen i verkligheten. 

Erfarenhetsbaserat lärande fungerar bäst när våra känslor är öppna för att 
ta in kunskap. Kolbs teorier om erfarenhetsbaserat lärande är därför 
tänkvärda och erfarenheten nämns som en viktig komponent för denna 
lärandeform när lärandeprocessen öppnas upp mot nya nivåer som är mer 
abstrakta för att senare ta till oss nya kunskaper genom erfarenheter och 
reflektioner. Boud et al. (1993) menar också att erfarenhet är viktigt. Hur 
erfarenheterna erhållits varierar mellan elever och beror bland annat på det 
sociokulturella sammanhanget som lärandet sker i. Under de empiriska 
studierna konstaterades att elever som deltar i exkursionen kan tolka 
verkligheten på olika sätt beroende på erfarenhet, förkunskaper, motivation 
men också beroende på ursprung. 

Vad som framkommit om erfarenhetsbaserat lärande och lärandeprocesser 
för exkursioner i gymnasieskolan ger vid sidan av plats, exkursionsmetoder 
och i vilket perspektiv exkursionerna placeras betydelsefulla kunskaper. 

5.3. Vilka exkursionsmetoder kan främja motivation? 
Under de fem exkursionerna tillämpades helt olika metoder, vilka redovisas i 
artikel II och III, men klart är att lärandet stimuleras av en god motivation 
som i sin tur stimuleras av en god förståelse. Läraren måste veta vad 
elevernas uppmärksamhet riktas mot därför att fenomenen inlevelse och 
känsla är betydelsefulla för motivationen (Gärdenfors, 2010). Enligt 
Gärdenfors kan den inre motivationen uppnås av något som verkligen 
intresserar och gör eleverna nyfikna och samtidigt ger dem tillfredställelse. 
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Eftersom lärandet oftast försiggår i sociala sammanhang är den sociala 
kompetensen också viktig för motivationen (Gärdenfors, 2010, s. 88).  

Läraren måste ha förberett exkursionen väl, inventerat exkursionsrutten 
och funderat över platser och fenomen som kan stimulera såväl intresserade 
som ointresserade elever. Platserna måste väljas med tydlig anknytning till 
klassrumsundervisningen för att förbättra förståelse och motivation (Neeb, 
2006). 

Genom att lärandets utveckling sker med nya kunskaper som läggs till de 
tidigare, kan de modeller för lärandeprocesser som presenterats tidigare i 
denna licentiatstudie användas för att stimulera motivation. De 
arbetsuppgifter som eleverna lämpligen ska arbeta med i fält bör vara av 
utredande art, så att eleverna kan undersöka fenomen utanför klassrummet 
med nyfikenhet och intresse (Oost et al., 2012). Uppgifterna som eleverna 
genomför måste sedan följas upp, där det är också viktigt att eleverna får 
feedback. På detta sätt kan motivationen bibehållas. Är dock frågorna och 
uppgifterna alldeles för strukturerade och lärarstyrda kan detta påverka 
motivationen negativt. Följaktligen är det är bra om eleverna har ett ansvar 
för en arbetsuppgift som de studerar i olika dimensioner och sammanhang i 
fält, en arbetsuppgift som sedan dokumenteras och redovisas. 

 
Vilka fenomen och moment kan skapa inre motivation och möjligen flow?  
Flow har identifierats hos elever vid platser där eleverna sett ett tydligt 
samband mellan sina förkunskaper och olika fenomen ute i natur- och 
kulturmiljöer. Eleverna kan ha varit i det närmaste omotiverade men ändå 
framfört synpunkter som varit intressanta, minnesvärda och påvisat 
händelser och platser där kunskapen kommit av sig själv. Under intervjuerna 
som följde på de fem exkursionerna berättade eleverna i målande ordalag om 
platser där de uppnått förståelse genom att iaktta platsen samtidigt som 
läraren berättade. Vid två exkursionslokaler var artikelförfattaren närvarande 
som observatör och vid dessa tillfällen var det tydligt att flera elever var 
fullständigt koncentrerade och lyssnade andäktigt under tystnad på sin lärare 
och dennes förklaringar om platsen.  

I närområdesexkursioner där eleverna känner igen sig finns större 
förutsättningar att uppnå inre motivation vilket kan ge en positiv känsla 
under inlärningen och med denna positiva känsla kan flow uppnås. I detta 
forskningsarbete har speciellt platsers betydelse identifierats för att skapa en 
ökad motivation, för lärande och kanske rentav flow. 

Det är positivt om elevernas lärare finns till hands och håller kortare 
presentationer och gärna förevisar något som kan påverka flera sinnen. Flera 
goda exempel har visats under exkursionerna; exempelvis läraren som visade 
var hav och land tidigare mötts var exempel på platser och metoder som 
skapade motivation, intresse, nyfikenhet och kanske flow. En känsla av flow 
kan uppstå när vi är helt engagerade i en aktivitet dessutom är flow en 
självgående och optimal känsla (Sanderoth et al., 2009). Andra sådana 
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platser var när sam-naturs elever besökte en rullstensås där åskan slagit ned i 
träd. Här påpekade flera av eleverna att detta var en intressant plats där man 
kunde förstå samband mellan naturens krafter och vad människan gjort i 
samma ås, där man grävt av den för att få byggnadsmaterial. 
Naturvetarklassen fick sedan ta med prover som de fick bearbeta i 
laborationssalar och dokumentera när de väl kommit tillbaka till skolan. 

5.4. Slutsatser 
Exkursioner ska innehålla ett fåtal lärarledda strategiska presentationer i 

fält, läraren ska framförallt gå med som handledare och vara ett stöd på 
rutten. Eleverna kan med fördel arbeta i grupp och hjälpas åt att lösa 
uppgifterna. Ett fåtal arbetsuppgifter som är att lämpliga att lösa i fält kan 
lyfta lärandet i geografi till nya nivåer. Eleverna behöver feedback på sina 
uppgifter under och framförallt efter exkursionen. Många elever har också 
uppgifter att redovisa eller sammanställa efter en dag i fält och 
redovisningsmomenten är viktiga delar i lärandeprocessen och efter dessa 
moment återstår den viktiga feedbacken. 

Vidare ska väl identifierade platser väljas som kan skapa förutsättningar 
för att eleverna ska kunna studera förändringar i natur- och kulturlandskapet. 
För att få möjlighet att förstå samband som leder lärandeprocessen vidare 
mot nya nivåer kan till exempel Kolbs lärandemodell eller Bruners 
lärandespiral användas för att kunskaperna ska nå högre nivåer. Exkursioner 
är en viktig metod som kan skapa ett samband mellan boklig bildning och 
verkligheten. Det finns stora möjligheter att tillämpa metoden inom ett stort 
antal ämnen i såväl grundskola som gymnasieskola. 

De exkursioner som genomfördes under åren 2004-2012, vilka 
omnämndes i denna licentiatstudies förord, har nu fått en helt ny dimension 
efter det genomförda forskningsarbetet. Jag har uppnått en större inblick i 
elevers motivation, exkursionsmetodernas variation och platsens potential. 
Vidare har en förståelse erhållits om hur flow kan uppnås. Min licentiatstudie 
har därmed givit mig nya och bättre redskap för att genomföra intressanta 
och värdefulla exkursioner. 
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Bilaga 1 
 
Enkät till dig som deltog i exkursionen den 13 september 2013 
 
1. Tycker du att din förståelse fördjupats på något sätt i kursen naturkunskap 
2 genom att delta i denna exkursion? 
 
 
2. I ämnesplanen NAKNAK 2 finns följande inskrivet under 
naturvetenskapliga arbetsmetoder: till exempel observationer, klassificering, 
mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska 
upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. Kan du berätta 
om du kan identifiera något i den kursiverade texten i samband med 
exkursionen. 
 
 
3. Din/ gruppens uppgift var att besvara frågor. Har exkursionen kanske på 
något sätt bidragit till att underlätta skrivarbetet? 
 
Ja  Nej 
 
Motivera ditt svar: 
 
 
4. Kan exkursioner bidra till någon speciell kunskap som du inte som du inte 
kan få i klassrummet eller i läroboken? Berätta 
 
 
5. Tycker du att det är möjligt att genomföra exkursioner på webben, t.ex 
med Google Earth? 
 
 
6. Vad motiverade dig att delta i exkursionen? 
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Bilaga 2 
 
Enkät till alla elever som deltog i exkursionen .... september 2013 
 
1. Tycker du att din förståelse fördjupats på något efter denna exkursion? 
Syftet var "att undersöka exempel på hur och varför geologiska processer 
har skapat och förändrat natur-och kulturlandskapet över tid och rum samt 
hur kulturlandskapet omformas av människan" 
 
 
2. Nu efter exkursionen har din uppgift varit att författa en rapport. Har 
exkursionen kanske på något sätt bidragit till att underlätta skrivandet? 
 
Ja  Nej 
 
Motivera ditt svar: 
 
 
3. Kan exkursioner bidra till någon speciell kunskap som du inte som du inte 
kan få i klassrummet eller i läroboken? Berätta: 
 
 
4. Tycker du att det är möjligt att genomföra exkursioner på webben, t.ex. 
med Google Earth? 
 
 
5. Vad motiverade dig att delta i exkursionen? 
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