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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the effects that excursions have on students 
involved in nature science courses, how teachers handle excursions, as well as how they 
handle digital tools during excursions. The study consists of an interview and a survey based 
? the interview. Teachers were interviewed and the survey was handed out to the students that 
took part in this study. The results of the interviews and the survey indicate that students 
learn more from excursions compared to learning in a traditional classroom. In addition, this 
study shows that students become more interested in excursions after participating in one, 
although not necessarily because of nature science but because of the open environment for 
students to spend time with their classmates. Furthermore, weather and surrounding 
distractions can instead cause students to lose their motivations towards further excursions. 
On the other hand, teachers feel that preparing for an excursion creates the greatest challenge. 
Nature science teachers have to deal with the school administration as well as teacher 
colleagues whose schedules are affected by an excursion. Finally, this study was able to show 
that students can in general handle mobile phones as a digital tool during excursions.  
 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka effekter som exkursioner har på 
naturkunskapslärare och elever. I studien undersöks faktorer som påverkar lärares förmåga att 
hålla i exkursioner och användning av digitala verktyg i samband med exkursioner. Studien 
utfördes genom att intervjua naturkunskapslärare och utifrån deras svar konstruerades en 
enkät som delades ut till elever som läser naturkunskap. Resultaten indikerar följande: 
Eleverna lär sig mer från exkursioner än klassrumsundervisning. Deras intresse gentemot 
exkursioner ökar, vilket dels kan bero på ett intresse för ämnet men också för att exkursioner 
skapar nya situationer för eleverna att umgås med varandra. Vädret och omgivande 
distraktioner är dock något som skapar ett problem för eleverna och kan få dem att vilja 
undvika ytterligare exkursioner. För lärare är det förberedelserna inför en exkursion som blir 
ett problem eftersom de måste komma överens med skolledning och de lärarkollegor vars 
planering påverkas. Slutligen visade denna studie att majoriteten av eleverna endast skulle 
använda sina mobiltelefoner för att samla in data under exkursioner om de skulle få använda 
dem. 
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1.0 Inledning 
Mitt tidigare examensarbete som jag skrev tillsammans med Flora Lami handlade om 
exkursioner och tog upp utmaningar samt effekter som exkursioner hade på biologilärare och 
elever som läser biologi (Lami & Toormagiyoun, 2018). Denna studie kommer att bli en 
uppföljning men istället för ämnet biologi kommer jag fokusera på naturkunskap. Min 
undersökning kommer alltså att fokusera på naturkunskapslärare och elever som läser 
naturkunskap. 

1.1 Definition av ordet exkursion 
En exkursion kan definieras på lite olika sätt och för detta arbete används följande definition: 
 

A trip arranged by the school and undertaken for educational purposes, in which the 
students go to places where the materials of instruction may be observed and studied 
directly in their functional setting [...] (s. 8, Krepel & Duvall, 1981. Refereras i 
Michie, 1998) 

 
Det vill säga; alla former av resor som görs med skolan där syftet är att eleverna ska lära sig 
ett visst ämnesinnehåll och där platsen som besöks innehåller det som ska läras ut i sin 
naturligt förekommande miljö. 

1.2 Skolverkets skrivelser 
Inom Skolverkets (2014) ämnesplan för naturkunskap finns det varken i ämnets syfte, 
centrala innehåll eller kunskapskrav någon explicit mening som säger att eleverna ska 
genomföra exkursioner. Det närmaste Skolverket tar upp och som kanske kan användas för 
att motivera exkursioner i naturkunskapen är följande citat som innefattas i de centrala 
innehållen för alla kurser i naturkunskap (1a1, 1a2, 1b och 2):  
 

Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, 
mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det 
naturvetenskapliga utforskandet. (Skolverket, 2014)  
 

Eleverna ska med andra ord ges möjligheten att praktiskt arbeta med naturvetenskap. Å ena 
sidan går det att genomföra med laborationer, vilket är en valid tolkning. Å andra sidan går 
det att hitta argument för att också hålla i exkursioner, eftersom det kan komma naturligt för 
eleverna att få arbeta med att observera, klassificera och experimentera när de är ute i fält.  
 
Utöver skrivelsen som kan användas för att motivera exkursioner fortsätter också Skolverkets 
(2019) satsningar på digitalisering av skolan. Bland annat att genom ämnesplanerna 
tillgängliggöra för lärare att arbeta med digitala verktyg under lektionerna. För naturkunskap 
och exkursioner finns ett stycke i ämnets syfte som säger att alla elever ska ges en: 
 

/.../ möjlighet att använda digitala och andra verktyg samt göra simuleringar för att  
söka och uppnå kunskaper i naturvetenskap (Skolverket, 2014) 
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Läraren är utifrån ovanstående citat också fri att själv välja hur, när och framförallt vilka 
digitala verktyg som ska användas i undervisningen. Det är inget som Skolverket reglerar via 
ämnesplanen (Skolverket, 2014). Därmed kan läraren använda sig utav digitala verktyg under 
exkursionstillfällen.  

1.3 Forskningsresultat kring exkursioner 
När det kommer till exkursioner visar forskning att de antingen kan ha positiva eller negativa 
effekter beroende på vad det är som observeras. Bland annat kan elevers attityder gentemot 
biologi respektive deras kunskapsutveckling inom biologin påverkas åt olika håll. (Lami & 
Toormagiyoun, 2018; Pauw, Hoof & Petegem,  2019) Enligt den litteraturstudie som Lami & 
Toormagiyoun (2018) utfört, framkommer det att elevers attityder gentemot biologi blir mer 
positiv i samband med att de upplever en känsla av äventyr, socialt umgänge, frihet för egen 
sysselsättning och lärarens entusiasm. Dock finns ingen positiv korrelation mellan en positiv 
attityd gentemot biologi och elevers kunskapsutveckling (Pauw et al., 2019).  Pauw et al. 
(2019) observerade med sin studie att ett för stort fokus på nya saker ger en negativ 
korrelation till elevers lärande. Nya sätt för elever att undervisas, upptäcka biologi och arbeta 
med naturvetenskap överlag, kan således ha en negativ korrelation gentemot elevers 
kunskapsutveckling om det är dessa nya upplevelser som står i fokus.  
 
Med det sagt, kan biologiexkursioner visa sig vara mer lärorika än traditionella 
biologilektioner inne i ett klassrum (Lami & Toormagiyoun, 2018; Hole & Sevian, 2018). 
Dels utvecklas generellt sett elevers kunskaper på ett sådant sätt att de kommer ihåg mer och 
under en längre tid jämfört med om de bara skulle undervisats i klassrummet (Fägerstam & 
Blom, 2012; Prokop, Tuncer & Kvasničák, 2007). Dels utvecklas deras förmåga att arbeta 
naturvetenskapligt (Hole & Sevian, 2018). Eleverna utvecklas i hur de undersöker ett visst 
fenomen under en exkursion samt i hur de kommunicerar med lärare och andra medföljande 
aktörer. Fortsättningsvis gynnar också exkursioner elevers sociala umgänge (Arends & 
Petersen, 2018). Exkursioner kan skapa möjligheter för eleverna att umgås med sina 
klasskamrater i en annorlunda miljö som kanske inte förekommer naturligt innanför skolans 
område. 
 
Men exkursioner kan också medföra problem som lärare måste hantera  (Lami & 
Toormagiyoun, 2018; Dahl, Standal & Moe, 2018). Biologilärare måste nämligen se till att 
det finns resurser för material, transport och annat som kan behövas inför en exkursion (Lami 
& Toormagiyoun, 2018). Det blir också svårare för lärare ju längre del av dagen en exkursion 
tar eftersom de då måste komma överens med fler lärarkollegor. Anledningen till att det blir 
svårare är att varje ämne har en ämnesplan och varje lärare en individuell planering för sitt 
ämne. Generellt ser därför lärare inom andra ämnen att en exkursion hindrar dem från att 
kunna utföra sin undervisning, vilket skapar en motvillighet till att vilja släppa sina lektioner 
(Scott, Boyd, Scott & Colquhoun, 2015; Lock & Tilling, 2012). 
 
Avstånd till exkursionsplatserna och hur stort självförtroende lärarna har till sig själva skapar 
ännu fler hinder som lärarna behöver beakta (Lami & Toormagiyoun, 2018; Dahl et al. 2018). 
Ju längre bort från skolan en exkursionsplats är, desto mindre benägna kan lärare bli att åka 
till den platsen (Lami & Toormagiyoun, 2018). Dessutom ansvarar läraren för eleverna när de 
lämnar skolgården, vilket också sätter krav på att läraren har ett gott självförtroende. 
Avståndet i samband med självförtroendet påverkar därmed lärare, oavsett ämne, eftersom 
det begränsar läraren med vart denne vågar ta sig ut med en klass (Dahl et al. 2018). 
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Avslutningsvis har även eleverna problem att hantera under en exkursion (Lami & 
Toormagiyoun, 2018). Elevernas möjligheter att lära sig under en exkursion är beroende av 
vädret, huruvida de fått tillräckligt med information från läraren innan exkursionen men 
också av distraktioner som uppkommer väl på plats. 

1.4 Studiens syfte 
Ovanstående sammanfattning av aktuell forskning ger förhoppningsvis en inblick i vilka 
fördelar som finns med exkursioner, men också vilka problem som kan uppstå . Resultaten 
från ovanstående arbeten baseras huvudsakligen på studenter och lärare med någon form av 
naturvetenskaplig inriktning. Forskningsresultaten ovan behöver alltså inte nödvändigtvis 
vara applicerbara på studenter med annan inriktning såsom humaniora, samhällsvetenskap 
och estetik. Därför kan faktorer som kunskapsutveckling, attityder och hinder betyda olika 
mycket. Dessutom kan det finnas nya aspekter att utforska. Av dessa anledningar ämnar 
följande studie att besvara följande frågor: 

● Vilka faktorer påverkar naturkunskapslärarnas förmåga att hålla i exkursioner? 
● Vilken inställning har naturkunskapseleverna till att genomföra exkursioner? 
● Hur används digitala verktyg i exkursioner med naturkunskapselever? 

2.0 Metod 

2.1 Metodteori  

2.1.1 Kvalitativa och kvantitativa undersökningsformer 
Följande studie kommer att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder eftersom de 
kan komplettera varandras svagheter (Barmark & Djurfeldt, 2015; Ercikan & Roth, 2012). 
Till exempel är det svårare att med kvantitativ data få en djupare förståelse för olika 
frågeställningar, medan det för kvalitativ data finns en komplexitet i att fånga upp det som är 
relevant för frågeställningen (Barmark & Djurfeldt, 2015; Dalen, 2015). 
 
Den kvalitativa metoden utgjordes av en semistrukturerad intervju. Intervjuer kan nämligen 
gå från att vara öppna till att vara mer strukturerade (Barmark & Djurfeldt, 2015; Dalen, 
2015). Den öppna sidan består av att informanten, den som intervjuas, fritt får prata om ett 
tema utan vägledande frågor eller begränsade svarsalternativ. Den strukturerade intervjun är 
istället en motsats, alltså att informanten svarar på slutna frågor där det är tydligt vad som 
efterfrågas och där svaren begränsas till specifika svarsalternativ (Dalen, 2015). I studien 
användes som skrivet ovan, en semistrukturerad intervju, varvid en så kallad intervjuguide 
utgjorde en ram för vad informanten kunde svara svara samtidigt som frågorna är tillräckligt 
öppna för att det inte ska hindra vad informanten kan säga inom det begränsade området.  
 
Informanternas svar från en semistrukturerad intervju kan hanteras på olika sätt (Dalen, 
2015). För denna studie användes tematisering, vilket bygger på att frågorna i en 
intervjuguide delas upp i olika ämnesområden, vilket Dalen (2015) benämner som teman. 
Efter en semistrukturerad intervju delas sammanfattande citat från informanterna som 
reflekterar deras åsikter in i dessa olika teman. 
 

6 



 

Den kvantitativa metoden utgjordes av en enkätundersökning. Enkäter ger en mer jämförbar 
statistik än kvalitativa metoder och är således bättre lämpade för arbete med orsaker och 
samband (Barmark & Djurfeldt, 2015). Enkäten i studien är utformad med hjälp av slutna 
frågor. Det ska inte uppkomma olika tolkningar till frågorna, utan ambitionen är att de ska 
vara tillräckligt tydliga för att de som svarar, respondenterna, tolkar komplexa ord såsom 
lagom och bra på samma sätt. Det som ska undersökas betecknas som en beroende variabel 
och orsaken/orsakerna betecknas som en oberoende variabel. För följande studie användes 
två beroende variabler. Den första var respektive lärares förmåga att hålla i exkursioner och 
den andra elevers inställning till att genomföra exkursioner. De oberoende variablerna 
motsvarade alla faktorer som påverkar mina två beroende variabler.  
 
Sammanfattningsvis kommer studien alltså bestå av en kvalitativ och en kvantitativ del, där 
den kvalitativa delen syftade på att få in mer öppna svar och där den kvantitativa gav mer 
statistiskt generaliserbara svar (Barmark & Djurfeldt, 2015; Dalen, 2015). 

2.1.2 Validitet, generaliserbarhet och reliabilitet  
För att konstruera en undersökning som är trovärdig, det vill säga, minska risken att ett 
resultat påverkats av felkällor, är validitet och reliabilitet centrala begrepp (Mälardalens 
högskola, 2012). Med validitet menas en undersöknings precision, alltså hur relevanta 
undersökningens olika delar är i förhållande till undersökningens syfte (Mälardalens 
högskola, 2014). Validiteten kan därför mätas för olika områden av en undersökning. Bland 
annat huruvida frågornas utformning lämnar det öppet för respondenten att göra en tolkning 
eller inte. I en handledning från Mälardalens högskola (2014) används begreppet ofta som 
exempel på detta, varvid respondenten då själv måste definiera vad som menas med ofta, 
vilket i sin tur kan variera mellan varje respondent och som därmed minskar validiteten. 
Begreppet kan också hänga ihop med urvalet och huruvida urvalet som ingår i 
undersökningen utgör en god representation av populationen som ska studeras. Den form av 
validitet betecknas som yttre validitet och är synonymt med ordet generaliserbarhet 
(Mälardalens högskola, 2014; Psykologiguiden, u.å), vilket mäter hur väl en undersöknings 
resultat utifrån ett urval kan appliceras på hela populationen.  
 
Reliabilitet å andra sidan är ett verktyg för att mäta hur väl en undersökning har utförts 
(Mälardalens högskola, 2012). En hög reliabilitet, vilket är positivt för ett arbetes pålitlighet, 
uppnås när en undersökning har gjorts på ett sådant sätt att resultatet kan återfås om 
undersökningen skulle göras om och även om det skulle utföras av en ny person. 
Reliabiliteten mäts annorlunda när det kommer till kvantitativa och kvalitativa metoder.  
 
För kvantitativa metoder medför en hög reliabilitet dels att undersökningen är objektiv och 
tydlig med att definiera de begrepp som förekommer. Dels medför en hög reliabilitet också 
att undersökningen kan återupprepas i framtiden, dvs att tidsaspekten (där nya förhållanden 
kan dyka upp) ska haft en så liten påverkan som möjligt. Slutligen medför det också det som 
Mälardalens högskola (2012) definierar som samstämmighet, det vill säga om liknande frågor 
i en enkät producerar samma resultat. Exempel på detta är om en enkät tar upp påståendena; 
Jag gillar att äta tårta och Jag hatar tårtor, då är samstämmigheten hög om respondenten 
t.ex håller med på första men inte på den andra och låg om respondenten istället skulle gett 
samma åsikt gentemot båda. För kvalitativa metoder är reliabilitet mätt utifrån hur väl 
tillvägagångssättet är kartlagt (Mälardalens högskola, 2012). 
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Avslutningsvis kan följande avsnitt sammanfattas med att begreppen validitet, 
generaliserbarhet och reliabilitet har definierats. Förklaringen för varje begrepp är till för att 
läsaren kritiskt ska kunna granska en undersökning och därmed avgöra dess tillförlitlighet 
(Mälardalens högskola, 2014). 

2.2 Tillvägagångssätt  

2.2.1 Urval 
Intervjuerna hölls med lärare som hade schemalagda naturkunskapslektioner, medans enkäten 
skickades ut till naturkunskapselever. Både elever och lärare kommer från samma skola inom 
Västra Götalands län och som inte har valts utifrån slump eftersom den möjligheten var 
begränsad under datainsamlingen. För att upprätthålla anonymitet kommer ingen specifik 
skola eller kommun att nämnas. Fortsättningsvis, eftersom alla kurser i naturkunskap 
innehåller samma skrivelse som kan kopplas till exkursioner, gjordes ingen distinktion mellan 
vilken kurs elev eller lärare var involverad i. Fyra lärare intervjuades och 53 elever fick svara 
på enkäten. Klasserna valdes utifrån tillgänglighet på schemat och är på så vis slumpade 
genom att jag i förväg inte har kunnat förutspå vilka klasser som kommer få svara på enkäten. 

2.2.2 Konstruktion av intervjuguide och enkät 
I följande studie genomfördes först en tematiserad intervju med naturkunskapslärare. Därefter 
användes respektive tema som underlag för att forma de oberoende variabler som enkäten 
senare undersökte, varvid elever som gick i naturkunskap utgjorde urvalsgruppen. 
 
Intervjuguiden konstruerades och enkäten baserades på informanternas (som alla var lärare) 
svar. De teman som användes för intervjuguiden kom från en litteraturstudie gjord av Lami & 
Toormagiyoun (2018) (inledningen). Således är det följande teman som används: elevers 
attityder, kunskapsutveckling, lärares planering, digitala verktyg samt praktiska faktorer 
såsom kostnad, tid, kollegor och plats, vilket sammanfattades som övriga faktorer (bilaga 
7.1). Tanken var att det skulle ge en mer öppen fråga som tillät informanten själv att 
rangordna de med störst verkan och potentiellt lyfta upp nya faktorer att undersöka vidare. 
Informanternas svar bearbetades sedan som tidigare nämnts utifrån Dalens (2015) 
beskrivning av tematisering genom att citat togs från varje person som sammanfattade deras 
åsikter för respektive tema. T.ex citat som sammanfattade en lärares åsikt om elevers attityder 
 
Utifrån tematiseringen gjordes enkäten som syftade att fånga upp elevernas tankar och åsikter 
(bilaga 7.2). Varje tema motsvarar därmed en oberoende variabel som skulle undersökas med 
enkäten. Alla frågor var slutna där frågorna kom med svarsalternativ som respondenterna 
(eleverna) fick ta ställning till och en definition gavs för vad en exkursion är. Fokus lades 
dessutom på att endast ha ett jämnt antal svarsalternativ och undvika neutrala val eftersom det 
då pressade respondenterna till  att behöva ta ställning (Barmark & Djurfeldt, 2015). 
Enkäterna delades ut under lektionstid för att garantera hög svarsfrekvens. Svaren 
importerades därefter till SPSS, ett digitalt verktyg för att arbeta med statistik. För denna 
undersökningen användes SPSS främst för att skapa tabeller som representerar elevers 
åsikter. SPSS användes också för att dela in elevernas svar från enkätens sista fråga i en av tre 
områden, nämligen Anteckna/Samla in data, Sociala medier eller Kombination av båda två. 
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3.0 Resultat 

3.1 Svarsfrekvens 
Fyra lärare kontaktades för en intervju och 53 elever fick tillgång till enkäten. Alla lärare 
intervjuades och med undantag från fråga 7,8 och 9 (bilaga 7.2) var det 100% svarsfrekvens 
på enkäten också. På fråga 7 och 8 svarade 98,1 % (52 st) medan 96,2 % (51 st) svarade på 
fråga 9. 

3.2 Elevers attityder 
När det kommer till elevers attityder visar lärarnas respektive elevernas svar liknande resultat. 
Lärarna angav att det kan förekomma motstånd mot att vilja gå ut på exkursion beroende på 
gruppdynamiken och att motståndet framförallt är från de elever som inte har någon tidigare 
erfarenhet. Dessutom upplever lärarna att eleverna får en mer positiv attityd gentemot 
exkursioner och biologi efter att ha genomfört en exkursion. 
 

Det är väl mer att de som inte varit ute innan på högstadiet kan se väldigt olika ut, 
även kanske lite mer skeptiska varför man ska ut. Och det kan ju vara olika klasser 
också. Ibland är det ju lite olika attityder och vilka som har en stark roll i klassen och 
säger mycket, hörs mycket men på det stora hela så är nog de flesta positiva tycker 
jag till att vara ute (Lärare 1) 
 
/../ till en början när man pratar om det i klassrummet så är det ganska mycket 
motstånd (Lärare 2) 
 
Jag träffar många elever som inte alls är vana vid att vara ute överhuvudtaget så, och 
som inte tycker det är det roligaste de gjort i hela världshistorien heller, sen finns det 
de som tycker att det är spännande och få se det här och komma ut och se naturen och 
sen nånting som man inte gjort innan, det är väldigt olika tycker jag (Lärare 4) 

 
Från elevernas sida är det ungefär 26% (14 st) som inte har någon tidigare erfarenhet av 
exkursioner innan gymnasiet (tabell 1). Av de elever utan erfarenhet var cirka 28% (4st av 
14st) skeptiska till att vilja gå ut, medan det bland elever med erfarenhet av exkursioner från 
grundskolan är det cirka 23% (9 st) som är skeptiska (tabell 2). Oberoende av elevernas 
tidigare erfarenhet är det sammanlagt  24.5%  (13 st) av det totala urvalet som är skeptiska till 
att gå ut på exkursion. Däremot var ingen av eleverna helt emot att gå ut och därför har inte 
heller SPSS skapat en kolumn för den frågan (tabell 2). Fortsättningsvis visar enkätsvaren på 
att det efter exkursion är ungefär 70% (37 st) som ser fram emot att få göra det igen (tabell 3). 
Medan 30% (16 st) helst vill undvika ytterligare exkursioner. 
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Tabell 1: Enkätsvar till frågan om huruvida de har varit på exkursion innan gymnasiet. 
 

 Antal Procent 

Ja 39 73.6 % 

Nej 14 26.4 % 

Totalt 53 100 % 

 
 
Tabell 2: En korsningstabell som jämför frågorna Vilken inställning hade du till att gå ut innan din allra första exkursion? 
(som kolumner) och Har du varit på exkursioner innan du började gymnasiet? (raderna) med varandra. Procenten visar 
förhållandet mellan rutorna på samma rad. 
 

 Skeptisk men 
accepterande 

Verkade som 
en kul idé 

Såg fram 
emot det 

Inte varit på 
någon 
exkursion 

Totalt 

Ja 9 (23,1%) 19 (48,7) 11 (28,2%) 0 (0,0%) 39 (100%) 

Nej 4 (28,6%) 7 (50%) 1 (7,1%) 2 (14,3%) 14 (100%) 

Totalt 13 (24,5%) 26 (49,1%) 12 (22,6%) 2 (3,8%) 53 (100%) 

 
 
Tabell 3: Elevernas inställning till att gå ut på exkursion efter att ha varit på sin första exkursion.  

 Antal Procent 

Jag undviker helst 16 30,2% 

Ser fram emot att få göra det 
igen 

37 69,8% 

Totalt 53 100% 

 

3.3 Fördelar med exkursioner 

Eleverna ansåg att den största fördelen med exkursioner är att de lär sig bättre än om de gått 
igenom samma ämnesområde i klassrummet (tabell 4). 43.4% (22 st) av eleverna ansåg att 
den största fördelen med exkursioner låg i att antingen få gå på äventyr eller att få umgås med 
klassen och 11,3% (6 st) tyckte att exkursioner främst bidrog till att öka deras intresse för den 
biologiska delen av naturkunskap. 
 
 
 
 
 
 
 

10 



 

 
 
Tabell 4: Tabell över vad eleverna betraktar som den största fördelen med att gå ut på exkursion 
 

 Antal Procent 

Lär mig bättre än i 
klassrummet 

22 41,5 % 

Intresset för biologi ökar 6 11,3 % 

Äventyret 13 24,5 % 

Tillfälle att umgås med 
klassen 

10 18,9 % 

Inte varit på någon 
exkursion 

2 3,8 % 

Totalt 53 100 % 

 
 
Lärarnas svar inom samma områden var att de tydligt kan se hur exkursioner gynnar elevers 
lärande mer än lektioner inne i klassrummet, samt att exkursioner också kan bidra till att 
väcka intresse eller alternativt vara en variation för eleverna.  
 

det finns potential att de eleverna som behöver verkligen konkretiserade upplevelser, 
de får en större chans att hänga med och man får också en tydlig målbild inför 
någonting (Lärare 3) 
 
Eh, men jag märker att nu när vi kopplar tillbaka ekosystem så nämner de ofta havet 
och pratar då om hur det var på det här stället vi var på i Öckerö. (Lärare 2) 

 
Sen är det inte alltid att det blir ett bedömningssak på det. Det måste det ju inte vara. 
Man kan ju faktiskt gå ut bara för att det är trevligt också för man ska väcka intresset 
för ämnet. Det är rätt viktigt, tycker jag. (Lärare 1) 

3.4 Nackdelar med exkursioner 
Lärare respektive elever har olika åsikter om vilka som är de främsta nackdelarna med 
exkursioner. 82.7% (43 st) av eleverna anser att det huvudsakligen är vädret och svårigheten 
att fokusera som utgör de främsta nackdelarna. (tabell 5) 
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Tabell 5: Elevers åsikter om vad som är den främsta nackdelen med genomföra en exkursion 
 Antal Procent 

Inte tillräckligt med 
information 

3 5,8 % 

Svårt att fokusera 17 32,7 % 

Vädret 26 50 % 

Hängde inte ihop med det 
som skedde under 
lektionerna 

4 7,7 % 

Inte varit på någon 
exkursion 

2 3,8 % 

Totalt 52 100 % 

 
För lärarna är det däremot förberedelserna som utgör de främsta nackdelarna. I 
förberedelserna ingår nämligen att lärarna ofta behöver få till ett samarbete med kollegorna så 
att det inte krockar med andra ämnen. Dessutom tycker de att exkursioner kostar och att det 
är en nackdel om inte skolledningen står bakom beslutet. Slutligen säger också lärarna att det 
är viktigt att ha en kollega med sig, alltså att det är en nackdel om de måste hålla i 
exkursionen på egen hand.  
 

Det får absolut inte bli att man driver den ensam. Man måste ju ha flera med sig. 
Kollegor som driver det här plus att skolledningen måste se välvilligt på att göra 
exkursioner. För det är ju inte jättepoppis om man ska slita bort eleverna och sno 
lektionstid där. Alla ämnen tycker ju att sina ämnen är viktigast såklart (skrattar) 
(Lärare 1) 

 
Det är nog det svåraste och tuffaste att få kollegor att gå med på att släppa eleverna 
en dag eh och det har väl gjort att min inställning, ja jag jag ryggar nog lite grann 
tillbaka ibland (Lärare 2) 
 
Det kräver ju ganska mycket, det är en schemabrytande aktivitet, man ska boka, man 
ska fixa med busskort eller med boka en buss, och man ska fixa så att de blir 
kompenserade för de lektioner de missar och om de då inte liksom uppskattar det eller 
att de inte dyker upp, då blir det ju mycket ogjort arbete så att säga. (Lärare 3) 
 
/.../ ekonomiska faktorer också, så om det kostar liksom att hyra buss, eller åka iväg 
nånstans, utrustningen som vi ska ha ute kostar också en massa pengar /.../ (Lärare 4) 
 
/.../hur ser samverkan ut på skolan, är man väldigt ensam i sitt ämne till exempel? 
eller finns det nån kollega man kan ta med sig eller så /.../ det är ju ett himla ansvar 
att ta med sig elever ut i naturen /.../ Oftast så försöker vi ju samverka när vi åker på 
exkursioner, att man är två lärare med, och mentorer brukar följa med och hjälpa till 
/.../ (Lärare 4) 
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3.5 Arbetet med planering 
Lärarna anser att om de ska hålla i en exkursion är det viktigt att det på något vis kan kopplas 
till ämnet som de berör i klassrummet. De lägger alltså stor vikt vid att kunna koppla teorin 
till praktiken. Däremot är tiden lärarna lägger ned till planering av en exkursion beroende på 
avståndet till exkursionsplatsen.  
 

Aa, aa ja, det är liksom en del i ett moment, man jobbar inför och man jobbar efter, så 
att det är ju inget avslutande på något sätt, det är snarare något som förgyller resan 
fram till ett större mål, som kan vara ett prov eller en redovisning, så att om man inte 
fångar upp det då faller ju lite av lärandeprocessen liksom, stängt de vägarna, det 
gäller ju att ta vara på upplevelsen och intryck som eleven har fått. (Lärare 3)  
 
Det är ju lite olika för vad det gäller. Åker vi till havet en heldag, då vill man att man 
ska göra lite mer när man är där. Då behöver man också förbereda mer. Går vi ut 
här i närområdet och tittar på floristik då behöver vi ju ändå gå igenom kanske varför 
man ska kunna om arter och biologisk mångfald, om vem Linné var och då får man 
prata om det innan (Lärare 1) 

 
Eleverna uppmärksammar lärarnas ansträngningar, varvid ungefär 81% (43 st) svarade att de 
antingen såg en bra eller väldigt bra koppling mellan exkursionen och ämnesområdet som de 
arbetade med under den perioden (tabell 6) 
 
Tabell 6: Elevers svar kring hur väl förankrat de tycker att exkursionerna är till ämnesområdet som de arbetar med i 
klassrummet. 
 Antal Procent 

Svagt 8 15,1 % 

Bra 33 62,3 % 

Väldigt bra 10 18,9 % 

Inte varit på någon 
exkursion 

2 3,8 % 

Antal 52 100  % 

 

3.6 Användning av digitala verktyg 
Vid frågan om digitala verktyg är det datorn, mobiltelefonen och kameran som är centrum för 
lärarnas svar. Syftet med digitala verktyg består i att eleverna på något vis skall dokumentera 
sina observationer under exkursionen för att lärarna ska kunna informera och förbereda 
eleverna inför en exkursion eller för att efter exkursionen kunna arbeta med det eleverna såg 
under exkursionen. Lärarna ser dock en risk i att använda datorer under exkursionen eftersom 
datorerna lätt kan skadas och kan komma att vara i vägen.  
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Man kan visa lite bilder innan. Men nu finns det ju så fantastiskt mycket TED 
föreläsningar eller korta filmer man vill oftast ha som inte är för långt. (Lärare 1) 
 
Sen skriver de ju sina rapporter direkt på datorn när dem kommer tillbaka (Lärare 1) 
 
Då hade de med sig sina mobiltelefoner och/eller kameror, så då fotade vi allting vi 
gjorde. Och sen så, fick de ju då använda de bilderna när de skulle artbestämma 
senare. Aa, svårt att ta med sig lite mer än så ut. (Lärare 2) 
 
Nej, jag tycker man kommer väldigt långt med papper och penna, så att jag ser inte 
att datorn skulle förhöja, utan det som man vill analysera, kan man analysera hemma 
isf, med det digitala verktyget. Man kan skapa tabeller, grafer och sånt, det är inget 
man behöver göra ute i fält, man har nog med det man ska göra i övrigt då. (Lärare 3) 
 
Ehm, ja, det kan ju vara allt möjligt (skrattar), men det är mycket 
dokumentationsutrustning kanske, i form av att man kan ta kort på olika saker, eller 
aa olika grejer man har, datorn är ju också ett digitalt hjälpmedel, eller så, som vi 
också kan använda i fält, såklart. (Lärare 4) 

 
När eleverna via enkäten tillfrågades om hur de skulle använda mobiltelefonen svarade 51 st 
av eleverna, det vill säga två valde att inte kryssa i något alternativ. Av dessa svarade 76.5% 
(39 st) att de strikt skulle använda mobiltelefonen för att antingen skriva anteckningar, 
anteckna, ta bilder eller genom att spela in (tabell 7). 5.9% (3 st) svarade istället att de strikt 
skulle använda mobiltelefonen för att använda någon form av social media. Slutligen svarade 
17.6% (9 st) att de både skulle använda mobiltelefonen för sociala medier och att 
dokumentera, men däri fanns ingen indikation hur det skulle vara fördelat. 
 
Tabell 7: En sammanfattande tabell över hur eleverna använder sina mobiltelefoner under en exkursion.  

 Antal Procent 

Anteckna/Samla in data 39 75,5 % 

Sociala medier 3 5,9 % 

Kombination av båda två 9 17,6 % 

Totalt 51 100 % 

 

4.0 Diskussion 

4.1 Hur exkursioner påverkar eleverna 
I studien framkommer det att eleverna överlag gillar exkursioner. Enkäten visade att att en 
överlägsen majoritet (70%) ser fram emot att få gå ut igen, men det beror  inte nödvändigtvis 
på att de lär sig bättre. Pauw et al. (2019) beskrev med sin studie att elevernas 
kunskapsutveckling kunde drabbas av att utsättas av för många nya saker. Denna studie kan 
ses som en förklaring till den observationen. Ungefär hälften av respondenterna svarade i 
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enkäten att de ansåg att den främsta fördelen med exkursioner var just att de fick uppleva ett 
äventyr eller att de fick umgås med sina klasskamrater, medan resterande hälft menade att 
den främsta fördelen låg i att det bidrog till undervisningen. Således betyder det att även om 
70% såg fram emot ytterligare exkursioner blir det problematiskt att koppla det till att 
eleverna kommer lära sig bättre jämfört med klassrummet.  
 
Däremot ansåg lärarna ändå att, oavsett elevernas egna åsikter, lärde de sig mer jämfört med 
om de skulle gjort samma sak i klassrummet. Lärarna upplevde utifrån sina egna 
bedömningar och konversationer efter en exkursion att eleverna kom ihåg det de lärt sig 
under exkursionen bättre. Detta är något som indikerar en samstämmighet med tidigare 
forskning  som säger att exkursioner gynnar elevers kunskapsutveckling (Fägerstam & Blom, 
2012; Prokop et al., 2007). Baserat på ovanstående finns alltså följande koppling: Även om 
eleverna själva inte tycker att exkursionerna främst gynnar lärandet, så lär de sig överlag mer 
än om samma område hade hanterats i klassrummet. 
 
Sammanfattningsvis visar denna studie att eleverna överlag gillar exkursioner och det finns 
blandade åsikter om varför. Dels gillar eleverna exkursioner utifrån sociala sammanhang och 
dels utifrån det faktum att de lär sig bättre. Lärarna uppfattade utifrån sina bedömningar och 
observationer att eleverna lär sig, även om de endast skulle se exkursioner som ett tillfälle att 
umgås med klasskamraterna. 

4.2 Svårigheter för lärarna respektive eleverna 
Enligt lärarna är det kollegorna och skolledningen som utgör de svåraste faktorerna att 
hantera för lärarna inför en exkursion. För längre exkursioner krävs det dels att de andra 
lärarna ser positivt på att släppa ifrån sig sina elever, eftersom kollegorna då kan tycka att det 
har en för stor negativ effekt på sin egna undervisning (Scott et al., 2015; Lock & Tilling, 
2012). Dels krävs det också att skolledningen som förser med resurserna i form av pengar och 
material ser positivt på en exkursion. Detta kan, i jämförelse med biologilärarna, utgöra ett 
större hinder för naturkunskapslärarna. Dessutom finns ingen explicit skrivelse i ämnesplanen 
för naturkunskap som säger att eleverna ska få gå på exkursioner (Skolverket, 2014), utan 
snarare enstaka meningar som kan tolkas till fördel för att ha exkursioner. Således blir det 
dessutom ett hinder för naturkunskapslärarna att använda Skolverket som stöd under samtal 
med andra lärare och skolledning.  
 
Fortsättningsvis visar intervjuerna att det underlättar för lärarna att slippa behöva hålla i en 
exkursion på egen hand. För lärarna är det ett stressmoment att behöva hantera elevernas 
säkerhet (Dahl et al., 2018). Genom att ha med sig flera kollegor som med fördel är mentorer 
och som därmed bör känna eleverna lite bättre, kan lärarnas känsla av säkerhet öka. Detta är 
något som i sin tur kan bidra till att öppna upp för mer varierade platser att ha exkursioner på. 
Dels krävs det alltså att kollegorna är öppna för att ändra sina planeringar utefter en 
exkursion, och dels krävs det också att det finns andra lärare som kan följa med, annars är 
risken att naturkunskapsläraren begränsar potentiella exkursionsplatser. 
 
Vidare visade tidigare studier att de främsta problemen för eleverna är väder, omgivande 
distraktioner och brist på information(Lami & Toormagiyoun, 2018). Dock visade denna 
studies enkät att det endast är de två förstnämnda som utgör ett problem. Eleverna tyckte till 
och med att informationen var god, vilket kan bero på att det för lärarna var viktigt att arbeta 
med planeringen. Däremot kan vädret och omgivande distraktioner vara orsaken till varför 
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30% av eleverna helst inte vill gå på någon mer exkursion. Dåligt väder och en plats med 
många distraktioner kan dels göra det jobbigt för eleverna, och det kan också påverka lärarnas 
humör. Om vädret blir annorlunda än vad som var förhoppningen kan det göra att den 
ansvarige läraren inte är lika entusiastisk. Detta är något som i sin tur också påverkar 
elevernas attityder (Lami & Toormagiyoun, 2018). Men till skillnad från planeringen är det 
svårt att göra något åt vädret och även faktorer från omgivningen som distraherar eleverna. 
 
Kortfattat är det framförallt arbetet med den övriga personalen från skolan som lärarna brottas 
med. Från lärarnas sida gäller det att de är öppna med att släppa sina lektioner samtidigt som 
skolledningen är öppna med att förse naturkunskapsläraren med resurser för att kunna utföra 
exkursionen. Dessutom är det viktigt att det inte är en ensam lärare som är ansvarig eftersom 
det då påverkar möjligheten för var exkursionen kan ske. Avslutningsvis är det för eleverna 
huvudsakligen väder och distraktioner från omgivningen som utgör de främsta nackdelarna. 
Något som i sin tur kan påverka elevernas inställning gentemot fler exkursioner, antingen 
direkt genom att situationen är besvärlig eller genom att lärarens entusiasm minskar. 

4.3 Användningen av digitala hjälpmedel 
Lärarna beskriver tre former av verktyg som de kan tänka sig kopplas till exkursioner, 
nämligen mobilen, datorn och kameran. Från intervjuerna framkom det att datorn kan 
användas för att anteckna och för att titta på förberedande filmer, samt att det viktigaste med 
digitala hjälpmedel för lärarna var att få ned data och möjligen skriva en text kopplad till 
exkursionen. När eleverna fick svara på enkäten gällande hur de skulle hantera 
mobiltelefonen under en exkursion svarade de flesta att de endast skulle använda mobilerna 
för skolarbetet.  
 
Medan datorn kan komma att vara krånglig, framförallt om det är dåligt väder eller i en 
omgivning där det är svårt att bära på den (t.ex ute på en våtmark), kan mobilen vara ett 
vinnande alternativ. De flesta eleverna har en mobil med en kamera och har tillgång till appar 
som tillåter dem att dela data med varandra. Mobilerna är alltså effektiva för att samla in 
rådata under en exkursion  eftersom de flesta nutida mobiler kan uppfylla de funktioner som 
datorn och kameran användes till. Studien visar fortsättningsvis att de flesta eleverna också 
använder den för det ändamålet.  
 
Dock är det ändå 23.5% (12 st) som svarade att de i någon utsträckning också kommer ta sig 
in på sociala medier. Frågan som dyker upp och som inte undersökts i studien är i så fall hur 
deras kunskapsutveckling påverkas av detta. Om sociala medier utgör ett hinder för elevernas 
lärande betyder det att medan mobiltelefonen utgör en resurs för vissa elever blir den ett 
problem för andra. Det blir då upp till läraren att bestämma om det är värt att använda 
mobilen. 

4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Studiens validitet och reliabilitet 
Jag anser att studien har en hög validitet och reliabilitet men att det finns plats för förbättring. 
Frågorna från intervjuguiden är förankrade till tidigare forskning och lyfter upp de områden 
som har varit relevanta att undersöka. Därmed har det stärkt validiteten (Mälardalens 
högskola, 2014). Dock påverkas validiteten genom att ingen definition gavs för vad digitala 
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verktyg är för något. I och med Skolverkets (2019) skrivning kan det vara öppet för tolkning, 
vilket också märktes när lärarna intervjuades. Det fanns också en motsvarighet i enkäten. 
Fråga 8 (bilaga 7.2) använde alternativen inte bra, bra osv… som är öppna för olika 
tolkningar. Det blir svårt att avgöra vad en elev menar när de t.ex kryssar in alternativet bra.  
 
Reliabiliteten anser jag är hög. Det viktigaste för att återupprepa denna studie är 
intervjuguiden i och med att enkäten är beroende av informanternas svar. Intervjuguiden är 
skriven med baktanken att vems som helst ska kunna läsa den och förstå vilka frågor som 
ställts. Däremot skulle reliabiliteten kunnat förbättras genom att enkäten inkluderat frågor 
som kunnat garantera samstämmigheten i elevernas åsikter, till exempel de frågor om tårtor 
som exemplifierade samstämmigheten under metodteorin. Enkäten hade nämligen inga frågor 
som kunde testa om eleverna skulle ge liknande åsikter. Anledningen till det låg i att enkäten 
skulle hållas så enkel som möjligt eftersom eleverna fick svara på enkäterna under 
lektionstid. Därmed var det av yttersta vikt att enkäterna inte tog för mycket tid i anspråk från 
lärarna som ställt up och avsatt sin lektionstid för studien. 

4.4.2 Resultatens generaliserbarhet 
I och med att alla informanter och respondenter kom från samma skola kan det påverka 
studiens tillämpbarhet på andra skolor. Det blir svårt att utan kunskap om andra skolors 
kulturer kunna resonera kring huruvida ett visst resultat beror på generella omständigheter 
som de flesta lärare befinner sig i eller om det har att göra med skolkulturen. Ett exempel på 
detta är resultatet om att eleverna känner att de får nog med information inför en exkursion. 
Det resultatet skiljer sig från tidigare undersökningar som istället säger motsatsen (Lami & 
Toormagiyoun, 2018). Skillnaden kan ha uppstått eftersom lärarna som intervjuades var 
eniga om att förankring till klassrummet och upplägget var en av de viktigare förberedelserna 
inför en exkursion. Däremot kanske det inte är det som övriga skolors naturkunskapslärare 
prioriterar utan istället behöver lägga mer fokus på att komma överens med kollegor, så pass 
att det påverkar deras förmåga att tydligt ge eleverna den information de behöver. 
Motsvarande argumentation kan också göras för de resultat som stämmer överens med 
tidigare studier. Av den anledningen minskas generaliserbarheten och det blir problematiskt 
att applicera denna undersökningens resultat på alla skolor i Sverige. Främst på grund av att 
skolkulturer kan variera och på så vis ge annorlunda omständigheter för lärarna att utföra 
exkursioner.  

5.0 Slutsats 
Kortfattat undersökte studien faktorer som påverkar lärares förmåga att både vilja och kunna 
hålla i exkursioner samt elevers åsikter om dem. Slutsatserna som kan dras är i form av 
indikationer i och med att urvalet endast kommer från en skola. Indikationerna som detta 
arbete ger är således att det för naturkunskaplärarna är förberedelsen som utgör det främsta 
hindret. Detta på grund utav att det är lärarna som själva måste komma överens med kollegor 
om schemat och skolledningen om resurser. När det kommer till självaste exkursionen anser 
ungefär hälften av eleverna att det mest fördelaktiga med exkursionen kommer i form av det 
sociala umgänge. Medan resterande hälft ser exkursioner som ett tillfälle att utveckla sitt 
lärande. Däremot är elevernas vilja att gå ut beroende av vädret och hur mycket från 
omgivningen som distraherar. Slutligen används digitala hjälpmedel huvudsakligen för 
datainsamling och de flesta eleverna skulle använda mobilen till det ändamålet. 
Avslutningsvis vill jag betona att studien gjordes på en och samma skola. För att resultaten 
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ska bli mer generaliserbara krävs en mer täckande studie som tar tillvara att skolkulturen, det 
vill säga hur exkursioner beaktas kan skiljas åt mellan skolor.  
 
Detta arbetet ger också möjligheter för framtida forskning då nya frågor dyker upp. Eftersom 
lärarna i denna studie var relativt eniga om vilka digitala verktyg som kan användas hade det 
varit intressant att undersöka hur detta kan expanderas. Alltså om det skulle gå att förbättra 
och därmed utveckla hur digitala verktyg kan användas för att hjälpa lärare att hålla i 
exkursioner. Dessutom har ingen forskning lyfts fram i detta arbete kring hur lärare kan gå 
tillväga för att hitta platser att ta ut en klass till. Det hade därför varit intressant att få en 
studie om hur lärare gå till väga och framförallt om hur lärare kan gå till väga för att hitta nya 
platser att genomföra exkursioner på. Studien ger bland annat grund för nya frågor såsom: 
Hur kan digitala verktyg anpassas för exkursioner? Hur kan lärare hitta platser att genomföra 
exkursioner på? 
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7.0 Bilagor 

7.1 Intervjuguide 
Bakgrundsfrågor 

● Ålder 
● Utbildning -  

○ Lärarlegitimation? Biologi/naturkunskap eller både och? Vilka ämnen 
undervisar du som mest i? 

● Erfarenheter-  
○ antal år  
○ Hur många skolor har du jobbat på? (Tänker att skolkulturer kan ha haft en 

påverkan) 
○ Andra erfarenheter utanför skolan? (T.ex om jobbat som guide på universeum) 
○ Andra erfarenheter utanför ämnet? (T.ex om exkursioner i andra ämnen) 

 
Stoff-frågor 
Eleven: 

● Elevers attityder -  
○ Hur uppfattar du generellt elevers inställning gentemot att ha exkursioner?  
○ Hur tror du det påverkar din vilja att hålla i en exkursion? 

● Kunskapsutveckling -  
○ Hur ser du på elevers kunskapsutveckling när du får gå på exkursioner kontra 

vara inne i klassrummet? 
 
Läraren:  

● Planering - Hur brukar du planera en exkursion? Det vill säga:  
○ vilka åtgärder tar du innan exkursionen, 
○ vilka ser du till att ta under exkursionen och  
○ hur brukar du hantera uppföljningen? 

● Digitala hjälpmedel -  
○ Hur ser det ut med användningen av dem?  
○ Har ni något ni kan ta med och använda? 
○ Hur tänker du kring att använda digitala hjälpmedel på exkursioner? 

● 3 främsta faktorer - Låta personen få försöka rangordna faktorer och nämna de 3 
största 

○ Varför valde du just dessa tre?  
○ Tid för att gå igenom respektive faktor om så behövs. Till exempel spåna in på 

nya frågor eller gräva vidare  
 
 

● Något ytterligare du skulle vilja lyfta fram? 
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7.2 Enkät som gavs ut till eleverna 
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