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Sammanfattning  
Exkursioner i biologiundervisningen har visat sig har positiva effekter på elevers lärande vad 
gäller elevers intresse för och kunskaper i ämnet biologi samt exkursioner som 
undervisningsaktivitet. Trots exkursioners påvisade positiva effekter på elevers lärande visar 
trender på att exkursioner i undervisningen minskar samt att elevers intresse för de 
naturvetenskapliga ämnena i skolan minskar. Denna studie avser att undersöka elevers, 
lärares och utomhuspedagogers syn på syftet med exkursioner i biologiundervisningen och 
deras uppfattning om en idealisk exkursion samt hur dessa skiljer sig åt mellan grupperna. 
Studien bygger på 6 djupintervjuer; två gruppintervjuer med gymnasieelever på 
naturvetenskapsprogrammet, två intervjuer med gymnasielärare i biologi samt två intervjuer 
med utomhuspedagoger. Resultatet visar olika teman som framkom gällande syftet med 
exkursioner och uppfattningen om en idealisk exkursion i biologiundervisningen för 
respektive undersökningsgrupp. Resultatet visade att elever och utomhuspedagoger framhöll 
elevers intresse som ett syfte med exkursioner samt som en faktor som utgör en idealisk 
exkursion vilket inte framhölls av lärarna i studien. Resultatet tyder också på ett tydligt 
samband och samstämmighet mellan svaren på syftet med exkursioner och uppfattningen om 
en idealisk exkursion gällande intresset som faktor.  
 
Abstract  
Studies have shown that excursions in biology education have positive effects on students 
learning with reference to student’s interest and knowledge of the subject and excursions as a 
teaching activity. Despite the proven positive effects that excursions have on students 
learning, trends show that excursions are diminishing and student’s interest in scientific 
subjects in school are decreasing. This study aims to examine student’s, teacher’s and 
outdoor educators’ views on the purpose of excursions in biology education and their 
perception of an ideal excursion as well as how these differ between the groups. The study is 
based on 6 in-depth interviews with; high school students in the science program, upper 
secondary school teachers in biology and experienced educators in outdoor education. 
Various themes that emerged regarding the view on the purpose of excursions and the view 
of an ideal excursion in biology education are presented in the result. The result also shows 
that students and outdoor educators emphasized students’ interest as a purpose of an 
excursion as a factor that constitutes an ideal excursion, which was not was not emphasized 
by the teachers in the study. The study indicates a correlation and a coherence between the 
answers to the purpose of excursions and the perception of an ideal excursion regarding the 
interest as a factor.  
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1. Introduktion 
Forskning visar på ett minskande intresse bland ungdomar för dem naturvetenskapliga 
ämnena i skolan, däremot kan inte samma trend för dem naturvetenskapliga ämnena utanför 
skolan ses (Potvin & Hasni, 2014). Potvin och Hasni (2014) menar att det minskande 
intresset bland annat kan förklaras med att de naturvetenskapliga ämnen i skolan inte 
uppfattas som praktiska, väl förklarade eller relevanta för eleverna. Inom flera 
naturvetenskapliga ämnen bland annat biologi, pekar studier även på att elever har en 
bristfällig förståelse av centrala delar av undervisningen (Dahlgren, 2007). Dahlgren (2007) 
menar att en av anledningarna till detta kan vara att disciplinära begrepp i stor utsträckning 
hanteras fristående från sammanhang eller framställs i artificiella kontexter. Han föreslår ett 
pedagogiskt alternativ som istället fokuserar på att försöka förstå begrepp med utgångspunkt i 
verkliga fenomen. En lärandemetod som har visat sig ha påverkan på elevers lärande och 
attityder till ämnet biologi är exkursioner. Forskning visar att exkursioner har positiva 
effekter på elevernas lärande vad gäller kunskaper och attityder till ämnet biologi och till 
exkursioner som en undervisningsaktivitet. Trots exkursioners positiva effekter visar brittiska 
studier på en minskning av exkursioner i biologiundervisningen (Barker, Slingsby & Tilling, 
2002; Tilling, 2004).  
 
Syftet med studien har sin utgångspunkt i exkursioners positiva effekter på elevers attityder i 
kombination med forskning som framhåller betydelsen av elevers intresse och attityder i 
lärandesituationer. Denna studie avser därför att undersöka elevers, lärares och 
utomhuspedagogers syn på exkursioner som en lärandemetod i biologiundervisningen och 
hur denna skiljer sig åt mellan grupperna. I studien undersöks hur dessa tre grupper, elever, 
lärare och utomhuspedagoger ser på dem två aspekterna syftet med exkursioner och hur en 
idealisk exkursion ser ut. Detta blir intressant att undersöka på grund av elevers minskande 
intresse för de naturvetenskapliga ämnena i skolan. Genom att undersöka vilken inställning 
till exkursioner elever, lärare och utomhuspedagoger har samt vilken syn de olika grupperna 
har på syftet med exkursioner och hur dessa skiljer sig åt kan man utveckla en bredare 
förståelse för hur exkursioner ska planeras. Studien avser att bidra med en nyanserad bild av 
synen på exkursioner och hur det som undervisningsaktivitet förstås ur olika perspektiv. 
Detta kan komma till användning vid planering och genomförandet av exkursioner i 
biologiundervisningen.  
 
Studien syftar till att besvara följande frågeställningar; 

- Vad är elevers, lärares och utomhuspedagogers syn på syftet med exkursioner som 
undervisningsaktivitet i biologiundervisningen och vilka likheter/skillnader finns det? 

- Vad är elevers, lärares och utomhuspedagogers uppfattning om en idealisk exkursion i 
biologiundervisningen och vilka likheter/skillnader finns det 
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2. Bakgrund  

2.1 Skolämnet biologi  
Biologi är ett brett naturvetenskapligt ämne som berör läran om livet, dess uppkomst och 
utveckling från mikro- till makronivå. Biologi är ett omfattande ämne som innefattar många 
ämnesområden och discipliner som t.ex. ekologi, mikrobiologi, genetik, för att bara nämna 
några. I skolans ämnesplan för biologi står det tydligt i både ämnets syfte, lärandemål samt 
kunskapskrav att undervisningen skall innefatta fältstudier (Skolverket, 2018a). 
Biologiämnet i skolan skall ge elever förutsättningar att utveckla “förmågan att planera, 
genomföra tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt förmågan att 
hantera material och utrustning” och bör således innefatta inslag av utomhuspedagogik eller 
exkursioner och praktiska undervisningsmoment (Skolverket 2018a; Skolverket, 2018b). 
Biologikurserna 1 och 2 på gymnasiet ingår bland annat för elever som läser 
naturvetenskapsprogrammet. I examensmålen för gymnasiets nationella 
naturvetenskapsprogram framgår det tydligt att undervisningen ska utgöras av både teori och 
praktik, där följande beskrivning lyder: 
 
“Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Experiment, 
laborationer, fältstudier och andra jämförbara praktiska moment ska därför vara centrala inslag i 
utbildningen.” (Skolverket, 2018c). 
 
Följaktligen bör exkursioner vara ett moment i biologiundervisningen på gymnasiet. Det 
framgår dock inte i ämnesplanen hur många fältstudier som skall ingå i utbildningen och det 
är således upp till den undervisande läraren att tolka eller avgöra mängden exkursioner eller 
fältstudier i undervisningen.  

2.2 Utomhuspedagogik och exkursioner  
 
Redan på antikens tid finner man utomhuspedagogikens rötter och traditioner. Aristoteles 
(384–322 f.Kr.) filosofi utgick från att kunskap kommer från våra sinnen och praktiska 
erfarenheter av verkligheten (Szeczepanski, 2007). Ur en didaktisk synvinkel innebär detta att 
alla sinnen ska användas i undervisningen och kunskapsinhämtningen samt att läraren ska 
förmedla kunskap och få eleven att nyttja sina sinnen (Lundgren, 2017). Även Jan Amos 
Comenius som levde på 1600-talet skriver i sin stora undervisningslära, Didactica Magna 
1657 om sinnliga upplevelser i undervisningen som följande:  
 
“Låt detta vara en gyllene regel; att förevisa allt för alla sinnen, så långt det är möjligt, det vill säga, saker som 
är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln. Och kan något uppfattas av flera sinnen, förevisa detta för 
flera sinnen.” (Szeczepanski, s. 16, 2007) 
 
I citatet ovan belyses en pedagogisk lärandemetod som tar vara på dem sinnliga 
upplevelserna och intrycken av den lärande. Dessa idéer om lärande hör väl ihop med 
utomhuspedagogikens filosofi. Utomhuspedagogik definieras även som undervisning som 
utgår från platsens betydelse och kopplas till en pragmatisk pedagogisk filosofi. Det är 
undervisning som fokuserar på autentiska upplevelser och textbaserat lärande där eleven lär 
sig i verkliga miljöer (NE, 2019b). Brügge och Szczepanski (2018) beskriver att en av 
anledningarna till att bedriva undervisning med exkursioner är att lärandet i utomhusmiljöer 
mobiliserar alla sinnen. De menar att utifrån fler perspektiv och infallsvinklar kan lärandet 
ske på många olika sätt. Ytterligare motiv för att inkludera exkursioner i undervisningen är 
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att andra förmågor utvecklas som t.ex. som samarbetsförmågan och den sociala- och 
emotionella kompetensen. Brügge & Szczepanski (2018) menar också att undervisningen 
utomhus kan vara ett sätt för oss att återfå den naturkontakt och förmågan till förundran som 
vi riskerar att gå miste om, det är ett sätt för oss att placera oss vid sidan av naturens 
kretslopp och processer. Den fysiska miljön skapar även förutsättningar för möten med det 
oförutsedda och ostrukturerade vilket skapar möjligheter för en flexibel inlärning (Brügge & 
Szczepanski, 2018). 
 
“Det är dock stor skillnad på att “känna till” och att “känna”. Att enbart känna till något leder till ytliga 
kunskaper, eftersom att lärandet är bortkopplat från känslo- och handlingsrelationen.” (Brügge & Szczepanski, 
s.54, 2018). 

I ovanstående citat åskådliggörs betydelsen av känslor i relation till lärandet. Den emotionella 
aspekten av lärandet har visat sig vara central vad gäller elevernas intresse och attityder 
(Krapp & Prenzel, 2011). Syftet med utomhuspedagogik är att levandegöra läroplanens och 
undervisningens allt för ofta abstrakta begrepp genom studier och aktiviteter i den naturliga 
miljön. En undervisning som bedrivs utomhus kan möjliggöra en mer aktiv kunskap där 
känsla, handling och tanke förenas. Dessa sinnliga upplevelser och intryck såsom ljud, doft, 
färg, form bidrar till en förstärkning i själva lärprocessen där elevers engagemang i 
miljöfrågor kan tas tillvara eftersom kunskapen förankras genom direkta upplevelser. 
Utomhusundervisning kan ses som ett komplement till vanlig klassrumsundervisning som ger 
en utvidgad lärmiljö. I mötet med naturen kan alla sinnen vara aktiva i lärprocessen och bidra 
till att ge elever en helhet och ett sammanhang av kunskaperna. Det blir en 
undervisningsmetod som kopplar samman teori och praktik och som kan fungera som en 
plattform för både kroppens behov av rörelse och hjärnans behov av sinnliga intryck och 
erfarenheter (Brügge & Szczepanski, 2018). Exkursioner är en form av utomhuspedagogik 
som innebär att man gör ett besök i undervisningssyfte och använder den besökta platsen för 
att främja lärandet. Krepel och Duvall (1981, refereras i Michie, 1998) definierar begreppet 
exkursioner som följande: 

 
“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).   
 
Enligt definitionen ovan kan exkursioner innebära att lärandeobjektet studeras i dess naturliga 
miljö till exempel biologisk mångfald i naturen. Enligt definitionen ovan skulle en exkursion 
även kunna innebära ett besök till ett museum eller studiecentrum i undervisningssyfte.  
Gemensamt för exkursioner och utomhuspedagogik är att undervisning sker utanför 
klassrummet och man använder sig av miljön för att främja lärandet. Fältstudier är ännu ett 
begrepp som innebär att man studerar något i dess naturliga miljö (NE, 2019c). I denna 
rapport kommer därför begreppen exkursioner, utomhuspedagogik och fältstudier användas 
synonymt till varandra. Den gemensamma definitionen för begreppen som kommer att 
användas i följande text i arbete är: en lärandemetod där undervisning sker utanför 
klassrummet där miljön används för att främja lärandet och detta kan vara både utomhus i 
naturen och inomhus i ett museum.  

2.3. Dewey  
Pedagogen och filosofen John Dewey (1896–1952) även kallad för den progressiva 
pedagogikens fader har haft ett stort inflytande på pedagogiken som vetenskap. Dewey menar 
att interaktion och kontinuitet är två aspekter av erfarenheter som är sammanlänkade där 
lärandet är en social process som sker mötet med andra människor. Dewey var en 
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förespråkare för utomhuspedagogik och hans pedagogik grundar sig att lärandet är en 
kontinuerlig erfarenhetsrekonstruktion (Dewey, s. 34, 1938). Deweys tankar associeras även 
till progressivismens idétradition. Progressivismen utvecklades i Europa och USA under 
1920-talet denna rörelse kan ses som en motreaktion mot skolans historiskt dominerande 
katederundervisning. Progressivismen är en utbildningsfilosofi med fokus på elevers 
erfarenheter som stödjer elevaktiva och praktiska arbetssätt (Säljö, 2017).   
 
Pragmatismens kunskapsteori grundar sig att kunskaper är sådant som människor kan 
använda sig av och intresserar sig för hur dessa kunskaper fungerar i människors vardag 
(Säljö, 2017). Deweys pragmatiska utbildningsfilosofi ser inlärning som en praktiskt och 
aktiv process som sker när individen prövar och experimenterar, detta återspeglas i uttrycket 
“learning by doing” som är förknippat med Dewey. Han betonar vikten av sinnliga 
upplevelser i lärandet och förespråkar utbildning där elevens intresse och aktivitet är 
utgångspunkten och att lärarna aktivt ska stimulera elevens utveckling (Dewey, 1998; Säljö, 
2017).  

2.4 Intresse och attityder  
Det finns flera definitioner av begreppet intresse både vad gäller vardagligt språk och i 
vetenskaplig mening (Scheriner & Sjøberg, 2004) men det som är gemensamt och har en 
central roll i definitionen är att det är ett flerdimensionellt begrepp vars operativa definition 
kräver både kognitiva och emotionella kategorier (Hidi, Renninger, & Krapp, 2004). Det 
avgörande kriteriet för begreppet intresse som gör det möjligt att tydligt skilja det från flera 
närliggande motivationskoncept är dess innehållsspecificitet. Ett intresse är alltid riktat mot 
ett specifikt objekt, aktivitet eller kunskapsområde eller mål. Krapp & Prenzel (2006) menar 
att det inte endast kan finnas ett intresse utan det intresset är riktat mot ett visst innehåll.  
 
Det finns olika uppfattningar kring hur begreppen intresse och attityder bör användas i 
relation till varandra (Krapp & Prenzel, 2006; Schreiner & Sjøberg, 2004). Schreiner och 
Sjøberg (2004) beskriver det som att intresse avspeglar preferenser för särskilda aktiviteter 
medan attityder är känslor mot ett visst innehåll. Trots att psykologer har ansträngt sig att 
identifiera och definiera dessa två relaterade begrepp är definitionen mellan begreppen 
fortfarande diffus (Schreiner & Sjøberg, 2004). I fortsättningen kommer begreppen intresse 
och attityder att användas synonymt till varandra liksom Schreiner och Sjøberg (2004) 
definition. 
 
Det som gör att en individs intresse och attityder blir intressant ur en pedagogisk synvinkel är 
att det har påvisats sig ha en kraftfull effekt på lärandet. En persons intresse har visat sig ha 
har en påverkan på uppmärksamhet, mål och lärande (Hidi & Renninger, 2006). Brügge och 
Szczepanski (2018) framhåller också den emotionella aspekten i lärandeprocessen och menar 
att den är central för att lärande ska ske. I citatet nedan åskådliggörs betydelsen av känslor i 
relation till lärandet. 
 
“Det är dock stor skillnad på att “känna till” och att “känna”. Att enbart känna till något leder till 
ytterligare kunskaper, eftersom att lärandet är bortkopplat från känslo- och handlingsrelationen.” 
(Brügge & Szczepanski, s.54, 2018). 

Den tyske filosofen och pedagogen Johann Friedrich Herbart (1776–1841) var den som först 
utvecklade en generell teori av utbildning där intresse spelade en central roll. Han menade att 
intresse i undervisningssammanhang inte endast bör ses som en önskvärd motiverande faktor 
för lärande utan även ett som ett viktigt mål eller utfall av själva undervisningen. (Krapp & 
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Prenzel, 2011). Exkursioner är en undervisningsmetod som bland annat har visat sig ha effekt 
på elevernas attityder till ämnet biologi och till exkursioner som aktivitet. Nästföljande 
avsnitt kommer att presentera hur elevers attityder påverkas av exkursioner.  

2.5 Tidigare forskning om exkursioner i biologiundervisning 

2.5.1 Exkursioners kunskapseffekter  
Flera studier har med hjälp av kunskapsprov innan och efter exkursioner visat på 
exkursioners positiva kunskapseffekter. Jämförelser av kunskapsprov från elever som inte har 
deltagit i någon exkursion med elever som har deltagit i exkursioner visade att elever som fått 
en exkursion inkluderad i undervisningen presterade signifikant bättre på kunskapsproven. 
(Fančovičová & Prokop, 2011; Fägerstam & Blom, 2012; Hamilton-Ekeke, 2007; Prokop, 
Tuncer & Kvasničák, 2007). Dessa effekter på elevers kunskaper efter exkursioner i 
växtbiologi och ekologi är korttidseffekter vilket innebär att kunskapsproven är gjorda några 
dagar efter exkursionen (Fägerstam & Blom, 2012; Hamilton-Ekeke, 2007). Forskning har 
kommit fram till att exkursioner har både korttidseffekter och långtidseffekter på elevers 
kunskaper i biologi (Fägerstam & Blom, 2012; Prokop et al., 2007).  
 
Sammanfattningsvis har forskning visat att exkursioner har positiva kunskapseffekter i 
biologi. Dessa effekter har visat sig vara både korttidseffekter och långtidseffekter som har en 
påverkan på elevers förståelse av biologiska koncept och principer, minne av kursinnehållet 
och användning av biologiska begrepp som undervisningen behandlat.  

2.5.2 Påverkan på elevers attityder  
Studier har visat att exkursioner i undervisningen har en påverkan på elevers attityder, både 
vad gäller skolämnet biologi och/eller elevers attityder till exkursioner som en 
undervisningsaktivitet (Amos & Reiss, 2011; Balantyne & Packer, 2010; DeWitt & 
Storksdieck, 2008; Fägerstam & Blom, 2012; Griffin & Symington, 1997). 
 
Flera studier har visat på hur graden av socialt umgänge påverkar elevers intresse. Det sociala 
umgänget och interaktioner som sker mellan klasskamrater under en exkursion har en positiv 
effekt på elevers attityder (Amos & Reiss, 2011; DeWitt & Storksdieck, 2008; Griffin & 
Symington, 1997). Elever värderar gruppaktiviteter eller lagaktiviteter där de är beroende av 
sina klasskamrater och upplever att de är mer involverade i aktiviteter än i skolan. Forskning 
visar även att elever innan en exkursion ser fram emot att spendera tid med sina 
klasskamrater och skapa nya relationer (Amos & Reiss, 2011).  
 
Känsla av äventyr är den andra faktorn som påverkar elevers attityder (Amos & Reiss, 2011; 
Ballantyne & Packer, 2002; Fägerstam & Blom, 2012). Amos och Reiss (2011) visar i sin 
studie på att elever vars exkursion innehöll “äventyrsaktiviteter” som till exempel paddling 
uppvisade en högre grad av motivation och upplevde att den verkliga miljön bidrog till ett 
konceptuellt engagemang. Högstadie- och gymnasieelever visar också på ett större 
engagemang i skoluppgifter vid en upplevd äventyrskänsla. Känslan av äventyr är kopplad 
till deras attityder gentemot ämnet biologi och biologiexkursioner och upplevs om 
exkursionen sker utanför skolans område eller på en plats som de inte tidigare besökt 
(Ballantyne & Packer, 2002; Fägerstam & Blom, 2012).  
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Den tredje faktorn som påverkar elevers attityder är hur stor valfrihet eleverna har under en 
exkursion (Ballantyne & Packer, 2002; Fägerstam & Blom, 2012). Ballantyne och Packer 
(2002) visar i sin studie elever som fått betygsätta aktiviteter som de gillar mest som de ska få 
göra under en exkursion. Studien visar att både grundskole- och gymnasieelever ser fram 
emot att själva få bestämma vad som ska undersökas under exkursionen. Elever får en mer 
positiv attityd om de får inflytande över t.ex. vad som ska undersökas under en exkursion 
snarare än hur det ska undersökas. Dahlgren (2007) menar också elevens inflytande över 
uppgiftens formulering och vad den består av är ett centralt villkor för ett framgångsrikt 
lärande. Vidare menar han att lärande i naturen föder frågor i anslutning till de upplevelser 
och iakttagelser man gör. Dessa frågor som är inte påtvingade utifrån, utan kommer från de 
iakttagelser man gör leder snabbt vidare till grundläggande förhållanden och samband. 
 
Fortsättningsvis påverkas elevers attityder också av ledarens entusiasm (Griffin & 
Symington, 1997). Ledaren syftar till den pedagog som ansvarar för att leda exkursionen, 
vilket kan vara läraren till klassen eller en utomstående aktör som arbetar på platsen. Med sin 
studie kunde Griffin och Symington (1997) observera att elevernas attityder under en 
exkursion reflekterade ledarens. Om ledaren såg fram emot exkursionen och var engagerad, 
var överlag eleverna det också. På samma sätt var eleverna i en klass istället oftast 
ointresserade om ledaren var det. 
 
Sammanfattningsvis påverkas elevers attityder av hur mycket de får socialisera med varandra 
under exkursionen, hur stor frihet de har att själva välja vad som ska undersökas, huruvida de 
upplever känslan av äventyr, men också av ledarens attityd.  

2.5.3 Lärares syfte med exkursioner 

Syftet med exkursioner i undervisningen kan variera mellan olika lärare och ofta finns det fler 
syften med exkursioner (Behrendt & Franklin, 2014; Kisiel 2005, Lonergan & Andresen 
1988). Lärares motiv för exkursioner i undervisningen kan vara kunskapsutveckling, 
stimulera intresse hos eleverna, förstahandsupplevelser och/eller social upplevelse. Ett av 
lärares syfte med exkursioner är att påverka elevers kunskaper (Behrendt & Franklin, 2014; 
Kisiel, 2005; Lonergan & Andresen, 1988). Kisiel (2005) visar att många högstadielärare 
menar att exkursioner i sig bidrar till att elever förvärvar nya kunskaper och att anledningen 
till exkursionerna är att kunna dra koppling till läroplanen. Enligt lärare ska elever få 
möjlighet att införskaffa sig kunskaper genom observationer och vara i direkt kontakt med 
fenomen som inte finns i andra miljöer (Behrendt & Franklin, 2014; Lonergan & Andresen, 
1988). Syftet är att då att befästa innehåll som tidigare har presenterats i klassrummet och 
bidra med en fördjupad förståelse genom att ge en helhetsbild av till exempel ett ekosystem 
(Lonergan & Andresen, 1988). 

Ett annat syfte som lärare kan ha med exkursioner är att stimulera elevers intresse och 
motivation till att lära sig mer om skolämnet (Behrendt & Franklin 2014; Kisiel 2005). 
Lärares mål med en sådan utgångspunkt är att exkursioner ska inspirera eleverna värdesätta 
naturen (Lonergan & Andresen 1988). Ytterligare syften som lärare kan ha med exkursioner 
är att elever ska förses med förstahandsupplevelse där fokus ligger i att eleverna få verkliga 
erfarenheter (Behrendt & Franklin 2014; Kisiel, 2005; Lonergan & Andresen 1998Michie, 
1998). Lärare med detta syfte menar att verkliga erfarenheter leder till att elever kan skapa en 
bättre förståelse för innehållet och att det påverkar elevers attityder. Läraren uppger även att 
en avsikt kan vara att exkursioner skall bidra till en social upplevelse och uppmuntra elevers 
sociala umgänge (Behrendt & Franklin, 2014; Lonergan & Andresen 1998). Utöver de fyra 
generella kategorierna finns ytterligare avsikter med exkursioner bland lärare som arbetar i 
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skolor placerade i områden med låg socioekonomisk bakgrund (Kisiel, 2005). Kisiel (2005) 
visar att lärare i sådana områden syftar till att bidra med livslångt lärande, vilket betyder att 
lärare vill visa eleverna att lärande kan ske utanför skolan. Genom att utföra exkursioner 
utanför skolan får eleverna tillfälle att se hur lärandet av biologi kan ske utanför klassrummet. 
Fortsättningsvis har lärare som syfte att elever ska få möjlighet att uppleva sådant som de inte 
annars har en möjlighet till, såsom levande ekosystem. Lärarna i studien menar att dessa 
avsikter ska ge elever med begränsade möjligheter utanför skolan, tillfälle att få ta del av 
biologiundervisning som skiljer sig från vanlig klassrumsundervisning (Kisiel, 2005). 

Sammanfattningsvis kan det noteras att det finns olika syften med exkursioner och att lärare 
har som avsikt att exkursioner ska bidra till och påverka elevers kunskapsutveckling, 
stimulera intresse, förstahandsupplevelse och/eller sociala upplevelse. 

3. Metod 

3.1 Datainsamling  
Med avseende på studiens syfte och frågeställning valdes en kvalitativ forskningsmetod för 
att undersöka elevers, lärares och utomhuspedagogers syn på exkursioner i 
biologiundervisning och hur dessa skiljer sig åt. En kvalitativ forskningsmetod är en lämplig 
metod då man avser att studera människors uppfattningar, världsbild, erfarenheter eller 
upplevelser (Dalen, 2015). Det har därför ansetts vara en lämplig forskningsmetod för att 
besvara frågeställningen i denna studie. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod med 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Med intervjuer som metod kan undersökningen komma 
fram till en nyanserad bild av lärares, elevers och utomhuspedagogers uppfattningar av 
exkursioner i biologiundervisning till skillnad från en kvantitativ metod som t.ex. 
enkätundersökning. Studien bygger på sex djupintervjuer, två gruppintervjuer med 
gymnasieelever, två intervjuer med gymnasielärare samt två intervjuer med 
utomhuspedagoger som arbetar vid en botanisk trädgård i Sverige. Samtliga intervjuer har 
varit semistrukturerade, vilket innebär att intervjuerna har utgått från en utformad 
intervjuguide med ett antal intervjufrågor samt följdfrågor.  

3.1.1 Intervju med elever 
Intervjuerna med elever som deltog i studien genomfördes en gymnasieskola i Hallands län. 
De deltagande eleverna går första året på det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet. 
Totalt sex elever deltog i studien och samtliga elever gick i samma klass, intervjuerna 
genomfördes i fokusgrupper om tre elever. Elevintervjuerna var semistrukturerade fokuserade 
gruppintervjuer där elever intervjuats i grupper om tre utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). 
Fokuserade gruppintervjuer är en typ av gruppintervjuer som innebär att en grupp människor 
samlas för att diskutera ett givet ämne. Diskussionen leds och styrs av en samtalsledare och 
kan användas för att undersöka till exempel attityder, uppfattningar och värderingar inför ett 
visst ämne (Wibeck, 2010). I denna studie fick eleverna diskutera frågor om exkursioner med 
varandra.  

3.1.2 Intervju med lärare  
De två intervjuerna med dem deltagande lärarna i studien genomfördes på samma skola som 
eleverna, en gymnasieskola i Hallands Län. De två lärarna som deltog i studien hade båda 
över 15 års erfarenhet som lärare och de båda undervisar i biologi 1 och naturkunskap 1b på 
gymnasiet. En av lärarna (med det fiktiva namnet Liselott) är ämneslärare i biologi, 
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naturkunskap och kemi och har en personlig anknytning till intervjuaren. Den andra läraren 
(med det fiktiva namnet Karin) var från början hortonom och har vidareutbildat sig till lärare 
med kompletterande pedagogisk utbildning och undervisar i biologi och naturkunskap. 
Lärarna ingick i samma arbetslag och samplanerade undervisningen i biologi och 
naturkunskap. Intervjuerna var semistrukturerade enligt en intervjuguide (se bilaga 2).  

3.1.3 Intervju med utomhuspedagoger  
De intervjuade pedagogerna, som i denna studie benämns som “utomhuspedagoger” är 
erfarna pedagoger inom utomhuspedagogik. Utomhuspedagogerna jobbar som pedagoger vid 
en botanisk trädgård i Sverige och genomför dagligen exkursioner i biologi med skolklasser 
och elever i olika åldrar, från barn i förskolan till elever på gymnasiet och även vuxenklasser. 
Den botaniska trädgårdens grundläggande uppgifter är bland annat att bedriva utbildning och 
forskning. Pedagogerna har lång erfarenhet inom utomhuspedagogik och har arbetat på 
verksamheten i cirka fem år. Båda pedagogerna har en lång utbildning inom ämnet biologi 
och pedagogisk utbildning. Intervjuerna var semistrukturerade enligt en intervjuguide (se 
bilaga 3).  

3.1.4 Observation 
Som komplement till de intervjusvar som studien bygger på gjordes även en observation av 
en exkursion som de elever och lärarna som ingick i studien gjorde några dagar innan 
intervjuerna. Exkursionen var ett moment i evolutionsdelen i biologi 1 kursen och handlade 
om etologi. Exkursionen var en guidad tur av en utomhuspedagog och gick ut på att eleverna 
skulle få lära sig om ett flertal djurs beteenden på olika stationer. Två klasser som går första 
året på det naturvetenskapliga programmet (däribland några av dem deltagande eleverna i 
studien) samt de undervisande lärarna (som deltog i studien) var närvarande under hela 
exkursionen. Eleverna delades in i två stora grupper med cirka 30 elever i varje grupp, 
respektive grupp fick en guidad tur av samma stationer i Slottsskogen. Observationen gjordes 
i syfte att iaktta elevernas attityder, intresse och engagemang under exkursionen. I 
intervjuerna med eleverna kopplas frågor om denna specifika exkursion.  

3.2 Dataanalys 

3.2.1 Transkription 
Samtliga intervjuer spelades in med ljudinspelare och transkriberades kort därefter. 
Transkriptionen av intervjusvaren har gjorts med hjälp av programmet Express Scribe 
Transcription Software (NCH software, 2019). Transkripten skrevs ut ordagrant och även 
emotionella uttryck som till exempel skratt har tagits med då dessa kan vara av betydelse för 
innebörden av meningen.  
 
Intervjusvaren har analyserats utifrån en tematisk analys där övergripande teman som finns i 
svaren har tagits fram (Braun & Clarke, 2006). Kodningsprocessen utgick från en systematisk 
analys av varje intervjufråga för att ta fram nyckelord i svaren. En sammanställning av 
nyckelorden mynnade ut i specifika teman för respektive intervjufråga. På så sätt undersöktes 
det om det fanns några tendenser bland intervjusvaren, de tendenser och likheter som 
framträdde bland respondenternas uttalanden inom ämnet gav upphov till dem teman som 
presenteras i resultatet.   
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3.2.2 Etiska principer  
Studien har tagit hänsyn till dem forskningsetiska principer i humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning som innefattar de fyra huvudkraven informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Innan 
intervjutillfället har samtliga deltagande tagit del av information om studiens syfte, metod, 
vem som är forskningshuvudman samt att medverkandet är frivilligt och när som helst kan 
avbrytas (Dalen, 2015). De medverkande personerna i studien har givit ett frivilligt samtycke 
för ett deltagande i undersökningen. Innan intervjun skickades digitalt en samtyckesblankett 
ut till elevernas undervisande lärare som vidarebefordras till elevernas vårdnadshavare för 
samtycke deltagande i undersökningen. Samtliga deltagande personer i studien har givits 
största möjliga konfidentialitet och det har varit av stor betydelse att de medverkande har känt 
sig trygga med sekretessbehandlingen av personuppgifter. De som ingick i studien har även 
informerats om hur personuppgifter och all insamlad data behandlas och förvaras under och 
efter studien. För att inte kunna identifiera personerna som medverkat och försäkra 
respondenternas anonymitet kommer fiktiva namn på personerna att användas i studien där 
respondenternas genus i dem fiktiva namnen är behållna. All insamlad data har endast 
använts i forskningsändamål för den aktuella studien. 

3.2.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Inom vetenskaplig forskning är studiens validitet och reliabilitet av stor betydelse för att den 
skall betraktas som trovärdig och tillförlitlig. I detta avsnitt kommer begreppen validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet att förklaras i relation till denna studie.  
 
Validiteten av en studie rör sig om studiens giltighet det vill säga om studien undersöker det 
den påstås undersöka. Validiteten av en studie genomsyras av kritisk granskning och 
kontrollering under alla steg i forskningsprocessen. Flera forskare har ifrågasatt 
intervjustudiers validitet på grund av den mänskliga faktorn det vill säga dess 
tolkningsutrymme både under intervjutillfället och vid transkription (Dalen, 2015; Ercikan & 
Roth, 2006; Kvale & Brinkmann, 2014). Trots dessa invändningar påstår Ercikan och Roth 
(2006) att man inte bör se kvantitativ och kvalitativ forskning som dikotomier eftersom alla 
fenomen som man vill undersöka är kvalitativa och kvantitativa samtidigt. Dalen (2015) 
menar att dock att det kan finnas en svårighet för forskaren i en kvalitativ studie att distansera 
sig från innehållet och vara objektiv. För att öka trovärdigheten i denna studie synliggörs och 
motiveras datainsamlingen, urval av deltagare samt analysprocessens tillvägagångssätt. 
Ytterligare en faktor som ökar validiteten av studien är att forskningsfrågan har undersökts ur 
flera perspektiv, lärare, elever och pedagoger samt att författaren observerat den exkursion 
som några av eleverna refererar till i sina svar. Ännu ett sätt att öka studiens validitet kan vara 
att kombinera den kvalitativa data med en kvantitativ del. Begränsning till kvalitativ 
undersökning har dock gjorts på grund av valet att göra djupintervjuer.  
 
Reliabilitet handlar om forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet och behandlas i 
relation till frågan om ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter av andra forskare. I 
en intervjustudie handlar det om huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar 
under en intervju och huruvida de kommer ge olika svar till olika intervjuare. Reliabiliteten 
under en intervju kan även diskuteras i relation till kodningsprocessen där subjektivitet kan 
komma att spela roll. Reliabilitet kan ytterligare diskuteras i form av hur intervjufrågorna är 
ställda t.ex om intervjuaren har ställt ledande frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Bifogade 
intervjuguider samt beskrivning av hur kodningsprocessen har gått till ökar denna studies 
reliabilitet.  
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En fråga som ständigt ställs till kvalitativ forskning är om resultaten kan generaliseras 
(Ercikan & Roth, 2006; Kvale & Brinkmann, 2014). Ercikan och Roth (2006) argumenterar 
att generaliserbarhet inte endast är begränsat till kvantitativ forskning med statistisk analys. 
Forskarna menar att kvalitativ forskning kan bidra genom “perceptual experiences” och 
generalisering även om forskningen endast är baserad på en person gäller det erfarenheter och 
uppfattningar av många människor. Med det begränsade antalet informanter måste emellertid 
försiktighet påkallas vid generaliseringen av resultatet. Tanken är inte att intervjuresultatet i 
denna studie skall generaliseras i största allmänhet utan att den kunskap som produceras i 
intervjuerna kan överföras till andra relevanta situationer. Det kan exempelvis handla om att 
delar av resultatet är relevanta för lärare vid planering av en exkursion i 
biologiundervisningen där elevers och utomhuspedagogers syn på exkursioner kan tas hänsyn 
till (Kvale & Brinkmann, 2014).  

4. Resultat  

4.1 Elevernas intervjusvar 
I följande del kommer de sammanställda intervjusvaren från eleverna som deltog i studien att 
presenteras. Resultatet delas upp i elevernas elevers syn på syftet med exkursioner i 
biologiundervisningen samt elevers uppfattning av en idealisk exkursion i 
biologiundervisningen.  

4.1.1 Elevernas syn på syftet med exkursioner  
I elevernas svar på frågan, vad upplever ni att syftet är med exkursioner i 
biologiundervisningen? framkom ett flertal upplevda syften med exkursioner i 
biologiundervisningen. Flera av eleverna framhåller att exkursioner i biologiundervisningen 
skall syfta till att man ska utveckla förmågan att använda kunskaper praktiskt. 
 
Anna: “Att man ska få kunna använda sina kunskaper praktiskt eller att få se saker praktiskt. Det är ju ingen ide 
att kunna någonting på papper om man inte kan använda det sen..” 
 
Elin: ”Sen tror jag också att...det handlar ju inte bara om att få den teoretiska förståelsen av ett skolämne man 
ska ju kunna tillsätta det i verkliga världen också och då är det bra att ha sånna inslag ibland där man faktiskt 
få se det i verkliga livet” 
Anna: “Att få elever att tänka till på det viset, ja hur det faktiskt kan fungera” 
Elin: “Ja men att det blir lite mer på riktigt liksom, så att det inte bara är att man pluggar in fakta som man ser 
som en påhittad historia. Nu är det ingen som tror det men ah..” 
 
Matilda: “Att man känner att faktiskt kan använda kunskaperna och att det existerar på riktigt” 
 
Citaten ovan visar på att elevers upplevda syfte med exkursioner handlar om att kunna 
tillsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken samt att observera fenomen i verkligheten. Ett 
annat syfte som framhålls av eleverna Elin och Matilda är att exkursioner ska syfta till att 
bekräfta de teoretiska kunskaperna och visa på att de finns i det verkliga livet. Ytterligare ett 
syfte som Anna tar upp i citaten nedan är att exkursioner ska fungera som ett roligt inslag i 
undervisningen som ska inspirera elever till att utveckla eget intresse för ämnesinnehållet. 
Hon betonar även att ett syfte är att det ska fungera som en omväxling i studierna och att att 
man ska se innehållet från en annan synvinkel.  
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Anna: ”Det är väl just att få lite mer omväxling i 
sina studier och aa...en annan uppfattning av det 
man jobbar med helt enkelt. Och jag tror det är för 
att det ska bli lite roligt för eleverna att lära sig, 
att dom ska få ett eget intresse i området.” 
 
Sammanfattningsvis upplever elever att 
syftet med exkursioner är att eleverna ska 
få möjlighet att utveckla sina kunskaper 
genom att tillsätta sina teoretiska 
kunskaper i praktiken, bekräfta dem 
teoretiska kunskaperna samt observera 
verkliga fenomen i praktiken. Elever 
upplever även att andra syften med 
exkursioner är att de ska fungera som ett 
roligt inslag genom att väcka intresse samt 
att exkursioner skall vara som en 
omväxling i undervisningen, se figur 1.   

4.1.2 Elevernas uppfattning om en 
idealisk exkursion 
Framträdande teman som synliggjordes vid analys av elevernas svar på frågan “Hur ser en 
idealisk exkursion ut för er?” var strukturen av en exkursion, hur intresseväckande en 
exkursion var samt att exkursionen ska vara tydligt kopplad till en uppgift. I en dialog mellan 
eleverna Matilda och Lisa i intervjun formulerade de sig på följande sätt: 
 
Lisa:“Den vi gjorde egentligen för mig är den ideala för att det blev just det med struktur, att man sen också 
fick gå runt lite själv och kolla och träffa djuren, det var kul tyckte jag.” 
 
Matilda: “För min del skulle det nog vara... jag tycker ju om när det är ganska mycket struktur och när saker är 
tydliga. Framförallt när man är på en plats där man inte vanligtvis är eller i en miljö eller situation som är lite 
ny.” 
 
I svaren på frågan refererar eleverna bland annat till den exkursionen som gjordes innan 
intervjun och som intervjuaren observerade. Exkursionen som eleverna refererar till var 
tydligt strukturerad och uppstyrd i det avseende att den leddes av en guide och lite utrymme 
för elevinflytande gavs under den exkursionen. I elevernas intervjusvar beskriver de att den 
strukturen av en exkursion var bra eftersom det blev tydligt. Matilda beskriver att detta blir 
särskilt viktigt när det är en ny plats eller situation som eleverna utsätts för. Ytterligare ett 
framträdande tema som kom upp bland svaren var hur intressant en exkursion är. Eleven Elin 
formulerar i citatet nedan att intresset under en exkursion påverkas av pedagogens tydlighet 
under en exkursion och huruvida pedagogen anpassar innehållet till eleverna.  
 
Elin: ”Kvaliteten på guiderna spelar ju enormt stor roll, även om man är lika kunnig inom ett område gäller det 
att kunna prata om det på ett tydligt sätt som är anpassat för oss som lyssnar liksom. Det är ju det som är det 
viktigaste så att det blir intressant att lyssna på och hur man kopplar det man pratar om...att man är på det här 
stället och att man visar upp någonting. Att allt känns tydligt och planerat, att det blir intressant..för att ja det 
finns olika grader av hur intressant det kan vara beroende på hur man pratar eller hur tajmat det är eller 
passande det är. Aa men t.ex. på naturhistoriska var det intressant just för att det var så tydlig koppling till det 
vi gör..” 
 

Figur 1. Elevers syn på syftet med exkursioner i biologiundervisningen. 
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Ännu en aspekt som togs upp bland eleverna var att en idealisk exkursion ska ha en tydlig 
koppling till det eleverna gör. Flera elever tog upp att exkursionen ska vara tydligt kopplad 
till en uppgift så att innehållet och informationen under en exkursion är användbar för att t.ex. 
skriva en uppgift. I citatet nedan beskriver eleven David det som följande: 
 
David: “Jag blev mest trött efter att vi gick runt i Slottsskogen och tittade på dom andra djuren för att jag kunde 
inte riktigt..asså hitta någonting som jag liksom kunde använda till min inlämning som vi skriver just nu.” 
 

 
Figur 2. Elever uppfattning av en idealisk exkursion. 

Sammanfattningsvis kan elevernas syn på en idealisk exkursion sammanställas i figur 3 som 
illustrerar de olika teman som framkom, exkursionens struktur, intresset under en exkursion 
samt koppling till en uppgift.  

4.2 Lärarnas intervjusvar  
I detta avsnitt presenteras en sammanställning av lärarnas intervjusvar. De fiktiva namnen 
som kommer att användas är Liselott och Karin. 

4.2.1 Lärares syfte med exkursioner i biologiundervisningen 
Analys av lärarnas intervjusvar vad gäller lärarnas syn på syftet med exkursioner i 
biologiundervisningen visar att lärarnas gemensamma syfte med exkursioner kunde delas in i 
kategorierna praktiskt arbete av innehållet och att nå kunskapskraven. Läraren Karin berättar 
att det främsta syfte med exkursioner är att få med många av kunskapskraven. Hon beskriver 
att exkursioner är ett utmärkt sätt att testa många av kunskapskraven som t.ex. att skriva en 
rapport och göra en biologisk undersökning. Även Liselott menar exkursioner syftar till att 
eleverna skall öva sig på att skriva rapporter och dra slutsatser.  
 
Karin: “Jo men det är ju att man får med många av kunskapskraven. Det är väldigt bra. Och att dom lär sig 
skriva rapporter. Dom får med sig väldigt mycket egentligen när dom gör det. Dom tycker det är jobbigt. Det 
första vi gör är ju att göra en fältstudie och så ska dom skriva en rapport. [...] Allt från hur man gör en rapport, 
hur man gör en biologisk undersökning, massa begrepp allt möjligt. Så får man ju med en gång kryssat en 
massa kunskapskrav redan liksom första grejen man gör.” 
 
Ett annat syfte som också kom upp var att exkursioner ska syfta till att eleverna skall få 
möjlighet att arbeta praktiskt med innehållet och inspireras för framtida studier inom biologi. 
Karin förklarar att ett syfte är att eleverna praktiskt ska få möjlighet att arbeta med dem 
teoretiska begreppen. Liselott beskriver att exkursioner är en stor del av den ”gröna biologin” 
(till exempel ekologi, artkunskap) och att eleverna genom exkursioner ska få möjlighet att 
praktiskt prova på om dem vill läsa biologi i framtiden.  
 
Liselott: “dom måste få känna på det, så att dom har möjlighet att sen veta att dom faktiskt vill läsa biologi.” 
 



 

16 
 

Andra syften som nämns väldigt kortfattat av lärarna är elevsamarbete, helhetsbild av naturen 
och samhället samt att väcka elevernas intresse men dessa faktorer utvecklas inte vidare och 
nämns endast kortfattat och tolkas därför inte som centrala.  

4.2.2 Lärares uppfattning om en idealisk exkursion  
Det som är utmärkande för lärarnas svar på frågan “hur 
ser en idealisk exkursion ut för dig?” är att de tar upp 
praktiska aspekter av en exkursion. I lärarnas svar 
framkom synpunkter om platsen av en exkursion, 
upplägget av en exkursion samt de praktiska metoderna 
som eleverna genomför under en exkursion. Som svar på 
frågan tog båda lärarna upp flera exempel på naturtyper 
som som man kan tänkas besöka under en exkursion samt 
olika typer av provtagningsmetoder som elever får 
möjlighet att prova på under en exkursion. Lärarna 
Liselott och Karin formulerar sig på följande sätt: 
 
Liselott: “ En solig dag (skratt)... nej, men jag vill nog gärna ut mot 
havet tänker jag...där man har med många bra..både håvar.dom kan 
ta planktonprover, dom kan kolla i hällkar...dom kan titta på växter, 
dom kan titta på liv i tång..ehm..dom kan göra siktdjup. Eller in i en 
skog..asså man ska ut, man ska ha tid..och dom ska få ha olika 
uppgifter..så att dom får för förståelse..och tycker det är kul. Absolut.  
 
Karin: “Hm..den ser..för det första ska det vara en naturtyp som liksom är något spännande så. Då tycker jag 
egentligen inte det är så runt här. Men på mitt gamla jobb kunde vi ju då gå ut på t.ex. ängsmark med raviner 
ner [...] att man inte står och pratar i naturen bara, utan att dom gör någonting, letar arter eller letar gamla 
spär av våra förfäder” 
 
Liselott nämner först vädret som en betydande faktor av en idealisk exkursion men som hon 
snabbt avfärdar med ett skratt för att sedan ge exempel på platsen av exkursionen och olika 
praktiska moment som hon uppfattar att en idealisk exkursion ska innehålla. Även Karin 
beskriver platsen som en betydande faktor av en idealisk exkursion och förklarar att eleverna 
ska vara praktiskt aktiva. Liselott nämner kort att tid, uppgifter, elevernas förståelse och att 
eleverna ska tycka att det är kul men utvecklar inte det mer än så. De teman som var 
framträdande i lärarnas intervjusvar för en idealisk exkursion var, platsen av exkursionen och 
praktiska momenten under exkursionen. 

4.3 Utomhuspedagogernas intervjusvar 
I denna del presenteras en sammanställning av pedagogernas intervjusvar. De intervjuade 
pedagogerna har i följande text fiktiva namnen, Martin och Lotta. 

4.3.1 Utomhuspedagogernas syn på syftet med exkursioner  
Det som utmärker sig för pedagogernas syn på syftet med exkursioner är att både Martin och 
Lotta belyser att exkursioner syftar till att ge eleverna sinnliga upplevelser. På frågan om vad 
syftet med exkursioner är i biologiundervisningen svarar Martin på följande sätt: 
 
Martin: “Ja, jag anser att det är A och O, det är det centrala. Bokkunskaper blir ingenting värda om dom inte 
grundas i den här närheten till det som vi erfar. [...] Och jag känner att..om dem små killarna och tjejerna jag 
hade med ut imorse…. jag hoppas och tror att dom kommer att minnas den promenaden och den fågeln vi 

Figur 3. Lärarnas uppfattning av en 
idealisk exkursion. 
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lyssnade på eller den blomman dom tittade på i förstoringsglaset eller den porlande bäcken som vi hoppade 
över... att det sätter djupa spår som gör att dom bryr sig, att dom intresserar sig att dom blir mer nyfikna på vad 
är det som växer och lever och hur berör det mig och hur betyder det någonting för mig. Det tror jag, jag tror 
att det är så viktigt. Så vi kan sätta oss och plöja igenom hur mkt information som helst eller vi kan låta våra 
elever göra det utan att dom kommer att ha fått någonting som berikar dom och gör att dom jobbar för rätt 
saker i framtiden.” 
Intervjuaren: ”Så det är det här med det intresseväckandet och nyfikenheten?” 
Martin: ”Ja, intresseväckandet, nyfikenheten men jag tror också att det är djupare än så det är på något sätt att 
det ska beröra dig med alla sinnen… det ska få dig rätt avstämd vad säger man...“tuned”. Att du blir på något 
sätt…. informationen går in och den sätter sig, den bottnas i hela ditt väsen, hela din kropp, hela sina känslor 
man engagerar sig för. Det tror jag.” 
 
Martin beskriver att exkursioner är en central del av biologiundervisningen och att det ska 
syfta till att ge eleverna sinnliga upplevelser som skapa nyfikenhet och intresse hos dem. Han 
tydliggör också att det är mer än intresset och nyfikenheten som exkursioner ska bidra till. 
Pedagogen menar att exkursioner är ett sätt att befästa kunskaperna genom alla intryck och 
emotionella erfarenheter som inte endast kan erhållas med bokkunskaper. Lotta beskriver i 
sitt svar samma sak som Martin och poängterar att de sinnliga upplevelserna syftar till att ge 
biologiska fenomen och begrepp ett sammanhang som går förlorat i ett klassrum. 
Utomhuspedagogerna beskriver även att de planerade exkursionerna är upplagda efter 
kursplanen och att de har studerat in sig på vilka mål respektive åldrar ska nå enligt 
läroplanen och att detta stäms av men att det främsta fokus blir att bidra till elevernas intresse 
och engagemang.  

4.3.2 Utomhuspedagogernas uppfattning om en idealisk exkursion  
Två utmärkande teman som framkom i pedagogernas intervjusvar som svar på frågan “Hur 
ser en idealisk exkursion ut för dig?” var intresse och kunskaper. Pedagogerna beskrev att en 
idealisk exkursion på något sätt ska påverka dem flesta elevernas intresse genom starka 
intryck, nyfikenhet och engagemang. Pedagogen Martin beskriver en idealisk exkursion som: 
 
Martin: “aa, den är så hänförande i sin upplevelse för alla, att ingen går därifrån utan att tycka “wow, vad 
häftigt!”, “tänk att vi såg ugglan sitta i trädet” eller “tänkt när vi såg att den landade där” [...] jag kan ju ha 
en upplevelse själv att “wow, det var häftigt” men det är ju inte en idealisk utan att åtminstone dom flesta har 
haft en upplevelse av att det är häftigt, spännande och intressant.” 
 
Det som också framkommer i utomhuspedagogernas svar är att en idealisk exkursion på 
något sätt genom intresset ska leda till lärande. Båda utomhuspedagogerna, Martin och Lotta, 
beskriver att genom att inspirera eleverna och påverka deras intresse ska en idealisk 
exkursion mynna ut i den kunskapsinhämtning som lektionen hade som mål. Detta 
framkommer i citaten nedan. 
 
Lotta: “Det bästa är när dom ställer dom frågorna jag vill svara på, utan att jag ställer dom till dom [...] att det 
leder fram till något då är det en lyckad lektion”  
 
Martin: ”dom här små intrycken som ger starka upplevelser som gör att man inte kan glömma det och här ska 
man ha lärt sig någonting som var viktigt i sammanhanget” 
 
Utomhuspedagogernas uppfattning av en idealisk exkursion kan sammanfattas som en lektion 
som har en effekt på elevernas intresse genom starka intryck och påverkan på elevernas 
engagemang och nyfikenhet som sedan leder till lärande.  
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4.4 Likheter och skillnader mellan elevernas, lärarnas och 
utomhuspedagogernas syn på exkursioner i biologiundervisningen 
Studiens resultat visar på elevernas, lärarnas och utomhuspedagogernas syn på syftet med 
exkursioner och uppfattning av en idealisk exkursion, detta sammanställs i tabell 1 nedan. 
Vad gäller den undersökta aspekten, syftet med exkursioner, visar resultatet på likheter 
mellan elevernas och utomhuspedagogernas syn när det kommer till intresse. Båda grupperna 
har gemensamt att intresseväckandet är ett av de främsta syftena med exkursioner. Intresse 
som syfte nämns endast av en av lärarna, Karin, som kort tog upp det i slutet av hennes 
uttalande om syftet och det framhölls inte som ett centralt syfte. Ett syfte som samtliga 
grupper hade gemensamt var utveckling av kunskaper, dessa tas dock upp på olika sätt av 
grupperna. Eleverna och lärarna beskriver att exkursioner skall syfta till att tillsätta dem 
teoretiska kunskaperna i praktiken. Eleverna beskriver också att exkursioner ska syfta till att 
en verklighetsförankring vilket utomhuspedagogerna också beskriver genom att framhålla 
exkursionerna syfte till att ge biologiska fenomen ett sammanhang.  
 
Vad gäller elevers, lärares och utomhuspedagogers uppfattning av en idealisk exkursion 
pekar resultatet på att det finns likheter mellan elevers och utomhuspedagogers uppfattning 
av att en idealisk exkursion ska vara ett intresseväckande moment för eleverna. Något som 
däremot skiljer sig från elevernas uppfattning med lärares och utomhuspedagogers syn på en 
idealisk exkursion är att eleverna påpekade att exkursionen ska vara strukturerad och ha en 
tydlig anknytning till en uppgift där de kunde använda sig av kunskaperna inhämtade under 
exkursionen. Något som var framträdande för utomhuspedagogernas uppfattning av en 
idealisk exkursion var att de båda hade ett tydligt elevfokus i sina svar där till exempel 
eleverna nyfikenhet var fokus. Jämfört med utomhuspedagogernas uppfattning av en idealisk 
exkursion, handlade lärarnas uppfattning av en idealisk exkursion om mer praktiska 
förhållanden som vilken naturtyp och att exkursionen ska innehålla flera praktiska moment 
för att ge elever möjlighet att prova olika typer av provtagningsmetoder. 
  
Tabell 1. Schematisk tabell över elevernas, lärarnas och utomhuspedagogernas svar gällande syftet 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Analysen visade att det finns både likheter och skillnader när det kommer till elevernas, 
lärarnas och utomhuspedagogernas syn på exkursioners syfte och uppfattning av en idealisk 
exkursion. Resultatet visar att båda utomhuspedagogerna i studien underströk betydelsen av 
dem sinnliga upplevelserna under en exkursion. Denna syn kan tydligt kopplas 
utomhuspedagogikens rötter som beskriver att kunskap kommer får våra sinnen och praktiska 
erfarenheter (Szeczepanski, 2007) samt till Brügge och Szczepanski (2018) motivering att 
bedriva undervisning med exkursioner som menar på att utomhusundervisning mobiliserar 
alla sinnen. Utomhuspedagogerna beskrev att det är de sinnliga upplevelserna som framkallar 
intresse och nyfikenhet hos eleverna och att detta är det huvudsakliga syftet med exkursioner. 
Vilket kan kopplas till ett av dem syften som tidigare studier har visat att lärare kan ha med 
exkursioner nämligen att stimulera elevers intresse och motivation till att lära sig mer om 
skolämnet (Behrendt & Franklin, 2014; Kisiel 2005). Utomhuspedagogen Martin beskriver 
att syftet är intresse och nyfikenhet men att det också är djupare än så och lyfter en 
emotionell aspekt av exkursioner. Den emotionella aspekten har visat sig vara en 
betydelsefull faktor vad gäller elevers intresse och attityder och därför är känslo- och 
handlingsrelationen viktig särskilt när man vill väcka elevers intresse (Brügge & 
Szczepanski, 2018; Krapp & Prenzel, 2011). 
 
Det saknas forskning som undersöker elevers syn på syftet med exkursioner och som 
resultatet i denna studie kan kopplas till. Analys av elevernas intervjusvar visar på att 
eleverna liksom utomhuspedagogerna anger intresse som ett motiv för exkursioner. Eleverna 
beskriver att exkursioner genom att fungera som ett roligt inslag i undervisningen skall syfta 
till att inspirera elever till att utveckla ett eget intresse för ämnesinnehållet. Krapp & Prenzel 
(2011) understryker också att elevers intresse bör vara ett centralt syfte av undervisningen 
och att det är ett viktigt mål som bör vara syftet med utfallet av undervisningen. Elevers 
intresse har visat sig ha har en kraftfull effekt på elevers lärande som påverkar elevers 
uppmärksamhet, mål och lärande (Hidi & Renninger, 2006). Ur en pedagogisk synvinkel är 
det därför ett oväntat resultat att lärarna i studien inte uppgav elevers intresse som ett centralt 
syfte. En av lärarna (Karin) nämnde endast kort i slutet på sitt svar att det kan vara ett 
ytterligare ett syfte men det framkom inte att det var ett centralt syfte i lärarens mening.  
Dessutom framkom det i intervjusvaren att några av eleverna i studien svarade på frågan “vad 
upplever ni syftet med exkursioner är?” utifrån ett lärarperspektiv. Elevernas svar innehöll 
svar som “att få elever att tänka till på det viset...” vilket tyder på att de svarade på frågan 
utifrån vad de uppfattar att deras lärare har för syfte med exkursioner. Trots detta visar 
analysen på att elevernas och den undervisande lärarens (Liselott) syn skiljer sig åt vad gäller 
syftet intresse.  
 
Däremot visar resultatet att både eleverna och lärarna framhöll exkursioners syfte vad gäller 
kunskaper. I elevernas svar betonas exkursioners syfte att underlätta inlärningen av kunskaper 
genom att tillsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken, få en verklighetsförankring och 
bekräfta de teoretiska kunskaperna. Lärarna i studien påpekade också syftet med att tillsätta 
de teoretiska kunskaperna i praktiken men hade istället ett stort fokus på kunskapskraven. De 
praktiska momenten framhävs också i kunskapskraven för biologiämnet, “förmågan att 
planera, genomföra tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer samt 
förmågan att hantera material och utrustning” (Skolverket 2018a; Skolverket, 2018b). Detta 
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blir även tydligt i lärarnas svar vad gäller en idealisk exkursion, där de ger exempel på flera 
olika provtagningsmetoder som ger eleverna möjlighet att utveckla förmågan att hantera 
material och utrustning. Detta pekar på att lärarna är väl insatta och lägger stor tonvikt på 
kunskapskraven där de ser att ett av de främsta syftena med exkursioner är att nå 
kunskapskraven. Detta överensstämmer med vad Kisiel (2005) visar är ett av syftena lärare 
har med exkursioner, att kunna dra koppling till läroplanen. En av utomhuspedagogerna 
(Lotta) förklarar i intervjun att hon är glad att hon slipper bedömningsdelen när hon är 
undervisar. Bedömningen är dock en del av styrdokumenten som lärare måste förhålla sig till 
och planera sin undervisning utifrån och kan förklara fokuset på kunskapskraven och de 
praktiska momenten som lärarna har i sina svar. Utomhuspedagogerna uppger att en idealisk 
exkursion är en exkursion som först och främst bidrar till intresse, nyfikenhet och 
engagemang och detta i sin tur ska leda till kunskaper men att det inte är det allra viktigaste. 
Från lärares synvinkel skulle elevers intresse möjligen kunna hamna i skymundan på grund 
av ett kunskapskravfokus. Vad som också var ett förvånande resultat var att lärares och 
utomhuspedagogers syn på syftet med exkursioner skiljer sig åt mer än vad respektive grupp 
och elevers syn på syftet gör. Man skulle kunna förvänta sig en relativt lik syn mellan 
pedagogerna trots att lärarna och utomhuspedagogerna arbetar inom olika verksamheter är 
båda grupperna pedagoger för skolklasser och har en pedagogisk och didaktisk utbildning.  
 
Vid planering och genomförande av en exkursion kan man tänka sig att det finns starkt 
samband mellan syftet med exkursionen och en idealisk exkursion. Uppfattningen av en 
idealisk exkursion antyder i viss mån vad som är det väsentliga med en exkursion och bör 
vara starkt kopplat till syftet med exkursionen. Om man ser till förhållandet mellan syfte och 
en idealisk exkursion för utomhuspedagogerna visar resultatet att de har en samstämmig syn 
på de båda aspekterna. I både syftet och idealisk exkursion beskrivs det att de sinnliga 
upplevelserna ska leda till elevers intresse, nyfikenhet och engagemang. För en idealisk 
exkursion tydliggör det ännu mer att dessa faktorer ska leda till kunskaper om innehållet men 
att detta inte är det kunskaperna är det allra viktigaste. Lärarna däremot betonar syftet att nå 
kunskapskraven men detta framkommer dock inte för en idealisk exkursion. Lärarna ger i 
frågan om en idealisk exkursion ganska vaga förklaringar på vad en idealisk exkursion är 
enligt dem och ger istället exempel på naturtyper och provtagningsmetoder som man kan 
tänkas genomför under en exkursion. Det besvarar också frågan utifrån ett lärarperspektiv till 
skillnad från utomhuspedagogerna som fokuserar på elevers intresse, nyfikenhet och 
engagemang.   
 
Den samstämmighet som utomhuspedagogerna har i sina svar mellan dem två aspekterna 
skulle kunna bero på att utomhuspedagogerna jämfört med lärare är mycket mer erfarna inom 
utomhuspedagogik och har fått möjlighet att fundera på dessa frågor mer då de dagligen 
arbetar med dessa frågor.  
Eleverna i studien uppger att en idealisk exkursion skall vara strukturerad och uppstyrd och 
refererar i sina svar till den exkursion eleverna gjort nyligen och som intervjuaren var med 
på. Exkursionen som i elevernas fall var en guidad tur med ytterst lite elevaktivitet och 
mycket information kan tänkas passa vissa elever. Detta stämmer emellertid inte med tidigare 
forskning så forskning visat tvärtom att elevers attityder påverkas positivt om de får 
inflytande under en exkursion (Ballantyne & Packer, 2002; Dahlgren, 2007; Fägerstam & 
Blom, 2012). Utifrån de observationer som gjordes under elevernas exkursion av intervjuaren 
iakttogs dock att en stor del av elevgruppen under exkursionen visade på att de efter en stund 
blev uttråkade (kroppsspråk) och gjorde annat (aktivitet) som t.ex. prata med varandra om 
annat än vad lektionen handlar om. Alla elever är olika och givetvis passar upplägget av en 
exkursion elever olika bra men generellt skulle resultatet kunna förklaras utifrån att eleverna i 
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studien går på naturvetenskapsprogrammet. En av lärarna i studien menar att det kan finnas 
skillnad mellan olika program och olika skolor när det kommer till exkursioner. Läraren 
Karin som tidigare undervisat på ett naturbruksgymnasium påpekade att hon nu genomför 
färre exkursioner än vad hon tidigare gjorde på sin föregående arbetsplats, detta trots att hon 
undervisade i kursen biologi 1 på båda skolorna. Hon förklarar vidare att 
biologiundervisningen för en klass på naturvetenskapsprogrammet och en klass på 
naturbruksprogrammet skiljer sig åt på så sätt att undervisningen är mer teoretiskt lagd för 
elever på naturvetenskapsprogrammet och mer praktisk för elever på naturbruksprogrammet. 
Vid frågan om varför hon tror att det skiljde sig på det sättet beskriver hon: 
 
Karin:”För att det skiljer sig på eleverna. För att dom här förväntar sig ett ganska teoretiskt upplägg med 
någon fältstudie som dom liksom skiver rapport på. Medan naturbrukseleverna, det var ju praktiska elever..eh… 
det gick inte riktigt att köra det stuket..vissa kunde, dom gick ju mot veterinär liksom högre utbildningar och 
agronom och så men annars var dom ju praktiska yrkeselever.”   
 
Detta är en intressant synpunkt som kom fram i intervjun med läraren Karin, att antalet 
exkursioner skiljer sig trots att eleverna läser samma kurs och att det är samma lärare som 
undervisade. Läraren har samma kursplan att förhålla sig till och menar att skillnaden beror 
på förväntningarna hos eleverna. Å andra sidan uppger flera elever i denna studie att de 
önskade att undervisningen i biologi innehöll fler exkursioner och var positivt inställda till 
det som undervisningsaktivitet. Ett annat skäl till skillnaden skulle kunna vara skolans kultur 
och skolledningens emfas. Där man kan tänka sig att om det finns en rådande kultur på 
skolan som stödjer lärare att genomföra exkursioner i biologiundervisningen kanske detta blir 
något som lärare därmed lägger större vikt på. 
 
Båda lärarna i studien förklarar att de önskar att de kunde genomföra fler exkursioner i 
undervisningen än vad de gör men att schemat och tidsbristen många gånger är ett hinder till 
detta. Lärarna förklarar vidare att schemat och de korta lektionerna samt skolans närområde 
som brister med lämpliga platser för exkursioner gör det svårt att hinna med. Dessa resultat 
överensstämmer med tidigare forskning som undersöker lärares upplevda hinder och 
utmaningar med att inkludera exkursioner i undervisningen (Braker, Slingsby & Tilling, 
2002; Tilling, 2012; W. Scott, Boyd, Scott & Colquhoun, 2015). För att emfasera 
exkursioners betydelsefulla relevans i biologiundervisningen skulle man på skolor 
implementera schemalagd tid, t.ex. en heldag, för enbart exkursioner några gånger per termin. 
Detta skulle kunna vara en lösning för lärares upplevda hinder med exkursioner vad gäller tid 
och schema samt öka likvärdigheten mellan skolor i Sverige. För skolämnet biologi i 
gymnasiet framgår det tydligt att undervisningen ska innehålla inslag av exkursioner. Det 
framgår dock inga tydliga riktlinjer/bestämmelser i skolans läroplan eller kursplaner som styr 
i hur stor omfattning utomhuspedagogik eller exkursioner skall ingå i undervisningen. På 
grund av detta kan det skilja sig åt mellan olika klasser beroende på lärarens val av 
undervisningsmetoder. 

5.2 Metoddiskussion  
Det finns både för- och nackdelar med en kvalitativ undersökningsmetod. I denna studie 
undersöks elevers, lärares och utomhuspedagogers syn på syftet med exkursioner i 
biologiundervisningen samt deras uppfattning av en idealisk exkursion. För att öka validiteten 
av studiens resultat skulle studien med fördel kunna kompletteras med en kvantitativ del för 
att stödja de kvalitativa resultaten. På grund av valet att göra djupintervjuer och studiens 
frågeställningar användes endast en kvalitativ forskningsmetod. Det hade varit intressant att 
titta på om det skulle finnas korrelationer mellan kvantitativ och kvalitativ analys. Samtliga 
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elever som deltog i studien gick i samma klass och de två lärarna som deltog i studien var 
kollegor även utomhuspedagogerna var från samma verksamhet, vilket bidrar till ett djup i 
studiens resultat. Detta gjorde att de olika gruppernas syn kunde jämföras på ett djupare plan 
eftersom de hade relativt liknande syn på aspekterna som undersöktes. För en bredare syn av 
resultatet och för en jämförelse inom varje grupp skulle man kunna välja lärare från olika 
skolor, elever från olika klasser samt utomhuspedagoger från olika verksamheter för att även 
undersöka frågeställningen från ett annat perspektiv.  
 
Syftet med gruppintervjuer som intervjumetod som valdes för att intervjua eleverna ska syfta 
till att effektivisera diskussionerna kring exkursioner. Fokusgruppsdiskussioner är en effektiv 
intervjumetod vid undersökning av personers tankar och inställning till ett visst ämne och 
lämpade sig väl till denna studies forskningsfråga. En del av eleverna som ingick i samma 
intervjugrupp umgicks även mycket i skolan och på rasterna, detta kan å ena sidan göra att 
eleverna känner sig trygga med att samtala med varandra och yttra sina åsikter. Å andra sidan 
skulle det kunna bidra till att man får homogen bild av elevernas syn på exkursioner inom 
varje intervjugrupp där åsiktsskillnader bland eleverna kanske inte framkommer lika tydligt. 
Intervjuaren i studien har en personlig anknytning till de deltagande eleverna och lärarna på 
skolan. Detta skulle kunna påverka intervjusvaren på, antingen att de deltagande i studien har 
känt sig mer bekväma med intervjuaren eller att de känt sig begränsade i sitt sätt att uttrycka 
sig på. 

5.3 Slutsats  
Kortfattat har studien kommit fram till hur eleverna, lärarna och utomhuspedagogerna i 
studien ser på exkursioners syfte i biologiundervisningen samt deras uppfattning av en 
idealisk exkursion. Studiens resultat visade att elevernas syn på syftet med exkursioner kunde 
delas in i utveckling av kunskaper, stimulera intresse för ämnesinnehållet samt att 
exkursioner ska syfta till att bidra med en variation och omväxling i undervisningen. Lärarnas 
syn på syftet med exkursioner i biologiundervisningen visade sig vara att arbeta praktiskt 
med de teoretiska begreppen, att nå kunskapskraven samt att inspirera eleverna för framtida 
studier. Utomhuspedagogernas syn på syftet med exkursioner visade sig vara sinnliga 
upplevelser som ska leda till elevers intresse, engagemang och nyfikenhet samt att sätta 
biologiska fenomen i ett sammanhang. Ett intressant och oväntat resultat vad gäller synen på 
syftet med exkursioner var att lärarna i studien inte hade uppgav elevers intresse som ett 
centralt syfte med exkursioner i biologiundervisningen, trots att elever intresse/attityder har 
visat sig ha positiva effekter på lärandet.  
 
Vad gäller den andra undersökta aspekten, gruppernas uppfattning av en idealisk exkursion, 
visade resultatet att elevers intresse var en väsentlig faktor för en idealisk exkursion för både 
eleverna och utomhuspedagogerna. Resultatet visar även på ett tydligt samband mellan synen 
på syftet och uppfattningen av en idealisk exkursion gällande elevers intresse för eleverna 
och utomhuspedagogerna i studien. Det finns en samstämmighet av svaren på syftet och 
idealisk exkursion gällande intresset som faktor och återkommer i både syftet och idealisk 
exkursion för båda grupperna.  
 
Utifrån de indikationer i denna undersökning och tidigare forskning rekommenderar jag 
starkt att exkursioner inkluderas som ett intresseväckande inslag i biologiundervisningen. Jag 
tror även det är viktigt att som lärare funderar på vad det grundläggande syftet med 
exkursioner är utöver kunskapskraven. Min tanke är att lärare bör använda exkursioner som 
ett sätt att inspirera och motivera elever till att lära sig biologi och att det leder till att 
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kunskapskraven uppnås, snarare än tvärtom. Skolledning och skolor bör också ta ett ansvar i 
att stödja lärare att genomföra exkursioner och ta sig an de hinder som lärare kan tänkas 
uppleva. Detta skulle man exempelvis kunna göra genom att implementera schemalagd tid 
några gånger per termin för exkursioner. Slutligen rekommenderas att lärare sätter sig in i 
forskning gällande exkursioner och utomhuspedagogik för att kunna utveckla sin 
undervisningspraktik till ett intresseväckande inslag i biologiundervisningen.  

5.4 Vidare forskning  
Vidare forskning med en kompletterande kvantitativ forskningsmetod rekommenderas för att 
fastställa resultaten i denna studie. Det hade varit intressant med en statistisk data som kan 
visa i vilken mån dessa resultat kan generaliseras, detta kan göras med omfattande försök 
med slumpvis urval och skulle kunna leda till en mer definitiv bevisning.  
Ytterligare ett intressant forskningsområde för vidare studier skulle kunna vara att undersöka 
hur elevers intresse påverkas under en exkursion som hålls av en lärare jämfört med en 
exkursion som en leds av en utomhuspedagog. Ännu ett intressant område man skulle kunna 
undersöka vidare är huruvida exkursioner i biologiundervisningen skiljer sig mellan olika 
skolor och program. På grund av bristfällig nationell forskning skulle det även vara relevant 
att i fortsatt forskning undersöka i vilket omfång exkursioner är en del i 
biologiundervisningen idag.  
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6. Bilagor 

 6.1 Intervjuguide för elever  
1. Vad tycker ni om utomhuspedagogik eller exkursioner? 
2. Vad tycker ni om utomhuspedagogik jämfört med en lektion i klassrummet i 

biologiämnet? Vad är skillnaden? 
3. Vad är era förväntningar inför en exkursion? 
4. Vad såg ni mest fram emot innan exkursionen? 

a. Blev det som ni hade tänkt er? 
5. Vad upplever ni syftet med exkursioner är? 

a. Varför tror du att man har exkursioner/utomhuspedagogik? 
6. På vilket sätt anser ni att exkursioner bidrar till lärande eller påverkar er? 
7. På vilket sätt blir ni intresserade under en exkursion? 
8. Har exkursionen påverkat ert intresse för ämnet?  

a. I så fall varför och på vilket sätt? 
9. Hur kan läraren/pedagogen påverka ert intresse/motivation för ämnet under en 

exkursion? 
10. Påverkade exkursionen ert intresse för ämnet etologi? I så fall hur? 
11. Skulle ni vilja ha mer utomhuspedagogik/exkursioner i biologiundervisningen?  

a. Varför? Varför inte? 
12. Kände ni att exkursionen bidrog till lärande?  

a. Om ja, på vilket sätt? 
b. Om nej, vad kunde varit annorlunda för att öka ert intresse och ert lärande? 

13. Anser du att exkursionen ökade din motivation i att lära dig mer om etologi? 
14.  Hade ni frihet att själva välja vad som ska undersökas under exkursionen? 
15. Hur upplevde ni att pedagogens inställning var? 

a. Entusiasm, attityd,  
b. Anser ni att den har betydelse för er motivation och engagemang under 

exkursionen? 
16. Upplever ni att ni fick stor frihet att själva välja vad som ska undersökas under 

exkursionen? 
17.  Hur ser en idealisk exkursion ut för er? 
18.  Finns det något ni vill tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 Intervjuguide för lärare  

1.     Vad har du för utbildning och när avslutades den? 
2.     Hur länge har du arbetat som lärare/pedagog? 
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3.     Hur länge har du arbetat på denna skolan? 
4.     Hur många exkursioner genomför du per år? 
5.     Genomför du exkursioner i alla program du undervisar i? Isåfall upplever du att 

det finns någon skillnad på elevers inställning till utomhuspedagogik i dem olika 
programmen? 

6.     Vad är utomhuspedagogik/exkursioner för dig? 
7.     Vad tycker du om utomhuspedagogik eller exkursioner som en lärandemetod? 
8.     Hur upplever du att elevers inställning till utomhuspedagogik/exkursioner är? 
9.     Vad upplever du att elever ser mest framemot? 
10.     Vilka möjligheter finns med utomhuspedagogik jämfört med en lektion i 

klassrummet? 
11.     Upplever du att det finns några begränsningar/hinder med exkursioner? 
12.     Anser du att det finns några centrala mål inom biologi som uppfylls enklare 
med hjälp av exkursioner? 
13.     Vad är ditt syfte med exkursioner i undervisningen? 
14.  Vad har du för mål med exkursioner? Motivera gärna. 
15.  Hur ser en idealisk exkursion ut för dig? 
16.  Hur ser du på din roll som pedagog under en exkursion? 
19.  Hur får eleverna valfrihet/inflytande under en exkursion? 
20.  Hur upplever du att exkursioner påverkar elevers intresse? Motivera hur? 
21.  Hur upplever du att exkursioner påverkar elevers motivation till att lära sig om 
biologi? Motivera. 
20.  Hur upplever du att exkursioner påverkar elevers lärande? Motivera 
21.  Finns det något du vill förtydliga eller tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3 Intervjuguide för utomhuspedagoger  

 Vad har du för utbildning och när avslutades den? 
2.     Hur länge har du arbetat som pedagog? 
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3.     Hur länge har du arbetat på denna verksamhet? 
4.     Hur många exkursioner genomför du per år? 
5.     Genomför du exkursioner i alla program du undervisar i? Isåfall upplever du att 

det finns någon skillnad på elevers inställning till utomhuspedagogik i dem olika 
programmen och åldrarna? 

6.     Vad är utomhuspedagogik/exkursioner för dig? 
7.     Vad tycker du om utomhuspedagogik eller exkursioner som en lärandemetod? 
8.     Hur upplever du att elevers inställning till utomhuspedagogik/exkursioner är? 
9.     Vad upplever du att elever ser mest framemot? 
10.   Vilka möjligheter finns med utomhuspedagogik jämfört med en lektion i 

klassrummet? 
11.     Upplever du att det finns några begränsningar/hinder med exkursioner? 
12.     Anser du att det finns några centrala mål inom biologi som uppfylls enklare 
med hjälp av exkursioner? 
13.   Vad är ditt syfte med exkursioner i undervisningen? 
14.  Vad har du för mål med exkursioner? Motivera gärna. 
15.  Hur ser en idealisk exkursion ut för dig? 
16.  Hur ser du på din roll som pedagog under en exkursion? 
17.  Hur får eleverna valfrihet/inflytande under en exkursion? 
18.  Hur upplever du att exkursioner påverkar elevers intresse? Motivera hur? 
19.  Hur upplever du att exkursioner påverkar elevers motivation till att lära sig om 
biologi? Motivera. 
20.  Hur upplever du att exkursioner påverkar elevers lärande? Motivera 
21.  Finns det något du vill förtydliga eller tillägga? 

 

 
 
 
 
 
  
 


