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Sammanfattning  
Många lärare i naturvetenskap brottas med elevers sjunkande intresse för de 
naturvetenskapliga ämnena. För att få eleverna mer intresserade och ge dem en möjlighet att 
upptäcka naturvetenskapen kan studiebesök användas för att komplettera 
klassrumsundervisningen. Samtidigt lyfter forskare problem med hur lärare utför studiebesök, 
dels i tillgängligt stöd samt i utformning av studiebesöken. Dessutom saknas forskning inom 
området då få studier undersökt lärares perspektiv i Sverige, inom de naturvetenskapliga 
områdena samt med fokus på högre åldrar. Syftet med denna studie är att undersöka lärares 
perspektiv på studiebesök och hur deras studiebesökspraktik ser ut. Arbetet kommer också 
kunna användas som guide för nya lärare eller lärare som inte utfört studiebesök då bristande 
utbildning ges från lärarutbildningen i dessa frågor. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer 
har fyra lärares perspektiv undersökts. Resultatet har analyserats tematiskt och fyra 
forskningsfrågor har besvarats. Alla lärarna såg studiebesöket som en del av sin undervisning 
och de beskriver olika strategier för att inkludera besöket i undervisningen. Samtidigt lyfter 
lärarna hinder för att studiebesök inte blir av så som anpassning efter schema, transport och 
höga kostnader. De framgångsfaktorer som bland annat identifierats är att använda sig av 
färdigplanerade besök som hålls av pedagoger på plats, erfarenhet från tidigare besök och 
fungerande transport. I studien lyfts det hur studiebesök ses bidra till andra faktorer än 
kunskapsmässiga såsom relationsarbete, mervärde och intresseväckande. Vidare 
problematiseras det att många lärare saknar stöd i att planera och utföra studiebesök och 
forskningsluckor i ämnet identifieras. Avslutningsvis diskuteras ansvarsfördelningen under 
studiebesök och lärares pedagogiska ansvar i relation till ovissheten inför ett studiebesök.  
 
Abstract 
Many science teachers struggle with students' declining interest in their subjects. To make the 
students more interested and give them an opportunity to discover science, study visits can be 
used as a supplement to classroom teaching. At the same time, researchers are highlighting 
several problems with study visits around the world, including the lack of available support 
for teachers and in how teachers organise their study visits. In addition, there is a lack of 
research in this field as few studies have examined teachers' perspectives in Sweden within 
the science-based areas and with a focus on upper secondary education. The purpose of this 
study is to investigate teachers’ perspective on study visits and how their study visits have 
been organised in the past. Since there is a lack of support for teachers in planning and 
executing study visits, the study can be used as a guide for new teachers and teachers with no 
experience of making study visits. With the help of semi-structured interviews, four teachers' 
perspectives have been studied. The results have been analysed thematically and four research 



 

 
 

questions have been answered. All teachers see the study visit as part of the students’ 
education as they describe different strategies for including the visit in their classroom 
teaching. At the same time, teachers mention several barriers, such as schedule adjustment, 
transport and money. They also mention several success factors such as on-site educators 
organising the study visit, experience from previous visits and good transportation options. 
The study highlights how study visits contribute to factors other than content knowledge, such 
as supporting teacher-student relationships, emphasising the educational value and increasing 
the interest for science. Further, the distribution of responsibilities during study visits and 
teachers' educational responsibilities in relation to the uncertainty prior to a study visit are 
discussed. Finally, the lack of support in how to plan and execute study visits is problematised 
and research gaps are identified.  
 
 
 
 
 



 

 
 

Förord 
Först och främst är det inte tentor och inlämningar jag minns från min utbildning utan de 
minnen som lever kvar är när vi fått vara ute i naturen eller varit på olika studiebesök. Med 
erfarenhet av att vara guide på ett science center har jag fått se de effekter en levande miljö 
kan ha för lärandet vilket väckt min nyfikenhet för detta ämne. Samtidigt saknas utbildningen 
för och erfarenheter av hur man planerar och utför studiebesök. Jag har därför valt att skriva 
arbetet om just studiebesök och vilka erfarenheter och perspektiv aktiva lärare har. Där den 
egna erfarenheten eller kunskapen inte räcker till får man ta hjälp av andra lärares 
erfarenheter. Jag hoppas därför att detta arbete kan användas som ett stöd för mig och 
framtida läsare i arbetet med att planera och utföra studiebesök. Jag vill rikta ett tack till min 
handledare Ola Nordqvist som stöttat mig under arbetets gång. Jag vill även tacka de lärare 
som ställt upp på intervjuer och kursare som på olika håll stöttat mig i skrivandet. Utan er alla 
hade detta arbetet inte varit möjligt.  
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1 Inledning  
En av lärarna som intervjuades i denna studie uttryckte att “Man vill att eleverna ska älska 
ens ämne lika mycket som man gör själv”. Detta är troligtvis något som alla lärare önskar, 
oavsett ämne. Samtidigt brottas många lärare i de naturvetenskapliga ämnena med problemet 
att de har ett omfattande teoretiskt innehåll som riskerar att bli frånkopplat verkligheten. 
Enligt Skolverket ser man en tydligt nedåtgående trend i andelen elever som väljer de 
naturvetenskapliga inriktningarna (Skolverket, 2011a). Detta trots att naturvetenskapen är en 
beskrivning av vår omvärld och kan ses ha en viktig funktion i samhället. Hur tar man då 
naturvetenskapen in i klassrummet?  
 
En del av svaret på frågan är att man får ta klassrummet till naturvetenskapen genom 
studiebesök. Samtidigt verkar många lärare inte få någon pedagogisk utbildning i att planera 
och utföra studiebesök, något som Faria och Chagas (2013); Monteiro, Martins, Souza 
Janerine och Carvalho (2016); Cox-Petersen och Pfaffinger (1998) och Anderson, Kisiel och 
Storksdieck (2006) anser borde vara en del av lärarutbildningen. Enligt Skolverket ska 
undervisningen i biologi kopplas till verkligheten, bland annat genom en “... förståelse av 
biologins betydelse i samhället, till exempel hur vårt sätt att leva påverkar en hållbar 
utveckling” (Skolverket, 2011b, s.1). Även om studiebesök inte nämns i kursplanen eller 
kommentarmaterialet så skulle ändå studiebesök kunna bidra till en starkare 
verklighetsanknytning.   
 
Dock anser Skolinspektionen att studiebesök inte nödvändigtvis bör falla inom ramen för 
undervisningstid. Rektorn kan bedöma det som undervisningstid men studiebesöket måste då 
uppfylla kraven för vad som enligt lagen får klassas som detta (Skolinspektionen, 2018). 
Skolinspektionen går inte djupare in på vad dessa krav är eller hur bedömningen ska ske utan 
att det är upp till skolhuvudmannen/rektorn att göra bedömning. Dock framkommer det i 
studien att det är oftast lärarna som gör bedömningen gällande undervisningstid men att 
endast i sju av de 25 granskade skolorna har lärarna kunskap om skollagens definition av 
utbildning och undervisning. Att överlåta ansvaret till lärarna motiveras av att skydda 
professionen men samtligt verkar lärarna sakna tillräckligt stöd för att göra en kvalificerad 
bedömning i enlighet med skollagen då många skolor inte hade riktlinjer för hur lärarna skulle 
gå tillväga. Det är därför inte helt klart vad man som lärare har för utrymme att styra över sin 
undervisning och dess utformning vilket är en viktig aspekt att ha i åtanke när man 
undersöker lärares perspektiv. 
 
Denna studie ämnar till att undersöka lärares perspektiv på studiebesök och hur 
studiebesökspraktiken kan se ut för dessa. Med detta menas var lärares tankar är kring och syn 
på studiebesök. Men vad säger forskningen om studiebesök? Bidrar det verkligen till att förstå 
biologins betydelse för samhället? 
 
1.1 Bakgrund  
1.1.1  Informella lärandemiljöer och formella lärandemiljöer 
Med informella lärandemiljöer (ILM) menas de miljöer som vanligtvis inte ingår i 
undervisningen och som finns att tillgå utanför skolan, till exempel museum, botanisk 
trädgård eller science center (Björneloo & Sträng, 2006). Med formella lärandemiljöer (FLM) 
menas klassrummet och skolan (Björneloo & Sträng, 2006). Dessa begrepp är användbara när 
man behöver skilja på de olika miljöer som lärande sker i.  
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1.1.2 Studiebesök som en del av undervisningen 
Genom att använda ILM, vilket studiebesök sker i, skapas möjligheter för en mer varierad 
undervisning med fler möjligheter till lärande än vad som erbjuds i klassrummet. Jämfört med 
elever som endast får undervisning i FLM så ger kombinationen av ILM och FLM elever en 
ökad kunskap och en mer vetenskaplig förståelse av ämnet (Frappart & Frède, 2016). 
Dessutom kan ILM bidra till en minskning av vardagsföreställningar och hjälpa elever att 
möta problem på ett mer vetenskapligt sätt (Frappart & Frède, 2016). Bitgood, Serell och 
Thompson (1994) såg att studiebesök kunde stödja elevers lärande då kognitivt och affektivt 
lärande inte sker separat, vilket det oftast gör i FLM. Antalet studiebesök är också kopplat till 
hur elever presterar i skolan. Whitesell (2016) kunde se att antalet studiebesök hade en positiv 
effekt på studieresultat där elever med lägst socioekonomisk status gynnades mest.  
 
Vidare finns det andra aspekter som studiebesök bidrar till. Bland annat så kan studiebesök ha 
en positiv inverkan på relationen mellan lärare och elever vilket kan bidra till en bättre miljö 
för lärande (Kervinen, Uitto & Juuti, 2020; Gee, 2012). Dessutom bidrar studiebesök i större 
uträckning till en miljö där eleverna har roligt och styr mer över sitt eget lärande vilket kan 
verka positivt på motivation, inlärning, intresse för naturvetenskap och ger möjlighet till 
djupare förståelse (Bamberger & Tal 2007; Bitgood et al., 1994; Basten, Meyer-Ahrens, Fries 
& Wilde, 2014; Orion & Hofstein, 1994) 
  
Problematiken är som många forskare lyfter, att studiebesöket kan utformas på ett annorlunda 
sätt än vad lärare ofta gör idag (Kisiel, 2005). Bara genom att använda ILM kan elevernas 
kunskapsutveckling öka (Frappart & Frède 2016; Whitesell, 2016) men genom att inkludera 
besöket i den ordinarie undervisningen genom för- och efterarbete, kan elevernas lärande 
stödjas ytterligare och förbättras (Anderson, Keith, Ginns & Dierking, 2000; Farmer & Wott, 
1995; Flexer & Borun, 1984; Frappart & Frède, 2016; Gennaro, 1981; Guisasola, Solbes, 
Barragues, Morentin & Moreno, 2009; Henriksen & Jorde, 2001; Orion & Hofstein, 1994; 
Stover & Saunders, 2000). Det finns därför ett behov av forskning som undersöker hur lärare 
utformar sina studiebesök och vilka perspektiv lärare har på studiebesök.  
 
1.2 Tidigare forskning 
En begränsad mängd forskning har hittats som undersökt naturvetenskapslärares perspektiv på 
och anledningar till studiebesök, särskilt lärare som arbetar med elever i högre åldrar så som 
gymnasiet (upper secondary). För att få ett större underlag inkluderas också studier som gjort 
på antingen andra ämnen eller elever från högre grundskoleåldrar.   
 
Angående lärares perspektiv på studiebesök visar både Kisiel (2005) och Storksdieck (2001) 
att lärare ser studiebesöket som ett sätt att få ut mer av läroplanen och uttrycker en vilja att 
koppla studiebesöket till klassrumsundervisningen. En studie gjord av Marcus, Levine och 
Grenier (2012) som undersökt historielärares perspektiv på studiebesök lyfte flera viktiga 
aspekter. Dels uppgav alla respondenter i studien att man på något sätt ville lyfta in 
verkligheten och att eleverna skulle få en autentisk upplevelse av historia. Samtidigt visar 
Kisiel (2005) att 60% av lärarna i studien att det som gjorde att de upplevde att studiebesöket 
var framgångsrikt var när eleverna hade det roligt. Detta jämfört med att 40% uppgav på 
samma fråga att eleverna uppvisade nya kunskaper. 23% svarade att ett framgångsrikt 
studiebesök är när eleverna gör kopplingar mellan studiebesöket och 
klassrumsundervisningen samt kursplanens innehåll. Så trots att lärarna vill få ut mer av 
läroplanen uppger de andra faktorer som indikationer på att studiebesöket blev bra.  
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Dessutom visar både Kisiel (2005) och Storksdieck (2001) att lärarna brister i sin integrering 
av studiebesöket med klassrumsundervisningen. Kisiel (2005) lyfter att många lärare inte 
kunde uppge några tydliga exempel på hur de planerar att inkludera besöket i ordinarie 
undervisning trots att många svarat att de tänker gör det. Storksdieck (2001) visade att 
lärarnas intentioner med besöket var i många av fallen på något sätt kopplat till 
klassrumsundervisningen men 65% av eleverna i den kvantitativa delen av studien uppgav att 
de inte fått någon typ av uppföljning av besöket och endast 9 av 29 intervjuade lärarna 
beskrev någon form av förberedelse. Alla tre studier lyfter hur lärarna ser studiebesöket som 
en möjlighet att få ut mer av sina ämnen och läroplanen. Vidare lyfte lärarna i studien utförd 
av Kisiel (2005) att dom såg möjligheterna som studiebesök bär med sig men saknade 
möjligheten att styra över besöket och tillhörande undervisning själva (Kisiel, 2005). 
Konsekvensen blir att besöket och klassrumsundervisningen i mångt och mycket förblir 
separata.  
 
För lärarna i studien av Marcus et al. (2012) upplevdes pengar och logistiska problem som de 
främsta hindren till att studiebesöken inte utförs och en majoritet upplever att de inte gör så 
många studiebesök som önskats. Liknande resultat hittas i en studie av Michie (1998) där 
höga kostnader, att ta undervisningstid från kollegor, administrativ börda och stora klasser 
sågs som främsta negativa faktorerna som påverkade deras planering av studiebesök.  
 
Marcus et al. (2012) kunde inte se någon skillnad i antalet utförda studiebesök mellan olika 
lärare sett till antal år i yrket eller det geografiska läget. Majoriteten av lärarna upplevde att de 
inte hade nog med kunskap och erfarenhet för att planera bra aktiviteter för studiebesök eller 
för att utföra studiebesök. Lärarna upplevde inte att de fått tillräckligt med förberedelse från 
deras utbildning för att planera och utföra studiebesök. Dessutom uttryckte flera av lärarna i 
studien att ämnesnivån på flera studiebesök inte var anpassad till högre åldrar och att det var 
svårt att hitta bra studiebesök för elever i deras ålder.  
 
Generellt för dessa studier var att lärare hade en vilja att inkludera studiebesöket i 
klassrumsundervisningen, men i praktiken brister dem i det arbetet. Dessutom visar studierna 
att lärare upplever flera hinder i att både utföra och planera studiebesök. 
 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka hur studiebesökspraktiken kan se ut för lärare här i 
Sverige, vad deras syn eller perspektiv dessa lärare har på studiebesök och vilka erfarenheter 
som kan bidra till en bättre studiebesökspraktik. Genom intervjuer kommer följande 
forskningsfrågor undersökas: 
 

 
 
 

Hur organiserar lärare sina studiebesök?

Vilka framgångsfaktorer upplever lärare?

Vilka hinder upplever lärare?

Vilka är lärares perspektiv på studiebesök?
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1.3.1 Avgränsningar och hinder 
Alla respondenter är biologilärare men studiebesöken som lärarna utfört är inte begränsade till 
biologi utan är utförda i andra naturvetenskapliga kurser. Dessutom undersöker denna studie 
lärares upplevelser och åsikter, snarare än observationer av studiebesök som lärarna utför. På 
grund av att fokus ligger på lärares beskrivningar så kommer heller inte några slutsatser kring 
kvalitén på enskilda studiebesök att göras. Eventuella slutsatser kommer att ses ur ett mer 
generellt perspektiv. Slutligen kommer studien inte undersöka alla typer av ILM. Endast 
studiebesök till platser som tar emot skolklasser regelbundet och/eller erbjuder stöd genom 
material eller förslag på upplägg för lärare som vill utföra egna studiebesök. Därför behövde 
studiebesöken inte vara ledda av någon personal från stället utan kunde utformas av lärarna 
själva.  
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2 Material och metod 
2.1 Urval 
Studien är baserad på fyra intervjuer. Respondenterna har tagits fram genom ett kriteriebaserat 
urval där lärarna i fråga ska ha utfört ett studiebesök de senaste två terminerna på ett ställe 
som uppfyller de kriterier som presenterats ovan. Rekryteringen har utförts via förfrågningar 
via mail och personlig rekrytering. Urvalet är en kombination av ett bekvämlighetsurval samt 
ett kriteriebaserat urval. Med detta menas att respondenterna inte valdes slumpmässigt. Alla 
respondenter som svarat på förfrågningen har tagits med i studien så länge de uppfyller 
kraven. Då inga generaliseringar kan göras och alla respondenter uppfyller kriterierna så 
påverkas sannolikt inte resultatet. Könsfördelningen är jämn och alla respondenter är aktiva 
biologilärare. Detta medför att resultatet inte behöver kopplas till ojämn könsfördelning eller 
olika ämneserfarenheter.  
 
2.2 Datainsamling 
Intervjun har genomförts med en intervjuguide där frågorna i intervjun har tagits fram genom 
att utgå ifrån forskningsfrågorna. Se bilaga 1 för intervjuguide. Vidare har en del av frågorna 
tagits fram utifrån viktiga aspekter från tidigare arbete av författaren (Norrhall, 2018) samt 
vetenskapliga artiklar om ämnet. Genom att underbygga teman och forskningsfrågor i studien 
med tidigare forskning ökas validiteten (Kvale & Brinkmann, 2019). Att dessutom använda 
en intervjuguide för att genomföra semi-strukturerade intervjuer påverkade respondenternas 
svar mindre vilket också ökar validiteten (Christoffersen & Johannessen, 2015). För att öka 
validiteten ytterligare i detta skede i studien har en provintervju utförts (Dalen, 2015). 
Intervjuerna spelades in och har sedan transkriberats utifrån inspelningarna. I transkriberingen 
och analysen har namn på personer, platser och skolor samt avståndsangivelser i form av tid 
och sträcka anonymiserats. Detta minskar risken för att både forskare och läsare tolkar in 
saker i svaren, vilket ökar validiteten (Kvale & Brinkmann, 2019).  
 
2.3 Analys 
För att öka reliabiliteten kan det vara viktigt att redogöra för hur analysen har genomförts och 
vilka steg som har tagits (Dalen, 2015). Därför följer nu en beskrivning av denna studies 
analysprocess. Analysen av de transkriberade intervjuerna har utgått ifrån en tematisk analys. 
Teman för intervjun har utgått ifrån forskningsfrågorna och inarbetats i intervjuguiden. Vid 
intervju, transkribering och efterföljande genomläsning har spontana känslor och tankar 
antecknats. Detta för att öka reliabiliteten då man säkerställer att tolkningen av svaren blir 
densamma, oavsett när materialet behandlas (Dalen, 2015). Materialet har kodats där längre 
meningar och begrepp omarbetats till kortare ord eller meningar. Detta för att få en bättre 
översikt över materialet och förenkla processen med att jämföra koderna och hitta potentiella 
samband eller skillnader (Kvale & Brinkmann, 2019). Kodningen har utförts av författaren 
men även inspekterats av utomstående part. Detta för att öka reliabiliteten då både forskare 
och utomstående part tolkat likvärdigt (Dalen, 2015).  
 
Koderna har sedan kategoriserats efter redan valda teman eller nya teman som uppstått under 
arbetets gång. Nya teman eller underkategorier har tagits fram vid vanligt förekommande 
koder och aspekter i materialet. Till exempel så lyfte flera av intervjupersonerna själva 
relationsarbetet med eleverna vilket syntes i kodningen och därför blev det en egen kategori. 
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Detta i enlighet med Dalen (2015) som menar att återkommande aspekter i kodningen bör tas 
i beaktande och ses som viktiga i skapandet av teman och att nya teman kan skapas under 
analysens gång. Precis som att nya teman kan skapas kan även teman slås ihop. Dessutom 
återkommer vissa aspekter i flera av kategorierna då de kan tolkas utifrån olika perspektiv 
(Dalen, 2015). De olika teman som tagits fram har beskrivits och de olika kodernas samband 
har lyfts. Resultatet presenteras utifrån de olika teman och underteman som tagits fram i 
analysen. I diskussionen har resultatet diskuterats såväl som tidigare forskning för att hitta 
likheter och skillnader samt identifiera forskningsluckor.  
 
2.4 Etiska ställningstaganden 
I transkriberingen och analysen har namn på personer, platser och skolor samt 
avståndsangivelser i form av tid och sträcka anonymiserats. Det etiska ställningstagandet att 
ta bort de detaljer som går att koppla till respondenterna och studiebesöket ska verka för att 
respondenterna ska förbli anonyma. Vidare så har det inspelade materialet och 
transkriberingarna endast behandlats av forskaren.  
 
Inför studien har respondenterna fått ut information om vad studien går ut på och hur den 
kommer att genomföras via ett informationsbrev, se bilaga 2. Vidare kunde respondenterna ge 
sitt samtyckte via en samtyckesblankett där det framgår vem som är personuppgiftsansvarig, 
vad syftet med studien är, hur studien kommer gå till, hur länge det insamlade materialet 
kommer att behandlas och information om återkallande av samtycke. Respondenterna har rätt 
att när som helst återkalla sitt samtycke (Vetenskapsrådet, 2017). Se bilaga 3 för 
samtyckesblankett.  
 
I enlighet med Vetenskapsrådet (2017) så kommer resultatet presenteras på ett sanningsenligt 
sätt där utgångspunkterna för studien är redovisat. Metoden är beskriven på ett sätt där det är 
tydligt hur datainsamlingen och analysen är genomförd samt att resultatet är presenterat på ett 
transparant vis. Detta genom att alla steg förklarats och att resultatet går att härleda till det 
insamlade materialet.  
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3 Resultat 
3.1 Hur organiserar lärare sina studiebesök? 
Följande avsnitt kommer behandla hur lärarna har organiserat och planerat sina studiebesök. 
Relevanta teman till forskningsfrågan presenteras och beskrivs nedan.  
 
3.1.1  Studiebesöket och klassrumsinnehållet 

 

Figur 1. Sammanfattning av de olika lärarna som intervjuats i studien. 1. Vilka ämnen undervisar de i och 
hur länge har de varit verksamma. 2. På en skala 1-5, vad anser du om påståendet “Studiebesök är ett 
viktigt inslag i undervisningen?” 3. Vilket typ av studiebesök har du utfört? 
 
För en detaljerad beskrivning av lärarnas studiebesök, se bilaga 4. Alla lärare har integrerat 
studiebesöket i undervisningen på skolan. I alla studiebesök har lärarna haft som mål att på 
något sätt använda studiebesöket för att hjälpa eleverna förstå ämnesinnehållet bättre, använda 
det som en introduktion eller för att sätta ämnesinnehållet i ett sammanhang. Oavsett om de är 
positivt eller negativt inställda till studiebesök ser alla lärare att besöket kan bidra till något 
mer än vad endast klassrumsundervisningen kan bidra till. Lärare D säger: 
 

Det jag ännu hinner med trots att det bryter schema och allt sånt där tycker jag kompletterar min 
undervisning på ett bra sätt … upplever att det ger en större förståelse vad dom här kunskaperna ska 
tillföra och att det ger ett värde för eleverna.  

 
Vidare beskriver lärare B hur studiebesöket kan bidra till att hjälpa elever att förstå svåra 
teoretiska aspekter:   
 

När man går igenom något som är väldigt teoretiskt som jag gjorde så upplevde jag att många av dom 
eleverna som har det lite svårt när det blir mycket teoretiskt, dom gynnades verkligen av studiebesöket 
som jag gjorde med dom … Evolutionen har varit svår teoretiskt, det handlar om sådana tidsaspekter för 
vi pratar om miljontals år vilket kan vara svårt att greppa! 

 
Studiebesöken kan enligt lärarna ge en större förståelse men även ge elever möjlighet att 
förstå sådant som de har svårt att förstå i klassrummet. Lärarna uttrycker här hur 

Lärare A

Biologi-, kemi- och 
naturkunskapslärare 

Verksam i 17 år

Fem 
Instämmer helt

Sopförbrännings-
anläggning

Åk 2, miljö- och 
energikunskap

Lärare B

Biologi- och 
naturkunskapslärare 

Verksam i två år

Fem
Instämmer helt

Naturhistoriskt
museum

Åk 2, biologi 1

Lärare C

Biologi- och 
kemilärare

Verksam i tre år

Två 
Instämmer inte

Science center –
inriktning AI teknik
Åk 2, projektvecka

Lärare D

Biologi och 
naturkunskapslärare 

Verksam i fyra år

Fem
Instämmer helt

Naturhistoriskt 
museum

Åk 3, biologi 1 
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studiebesöket kan användas som ett verktyg för att ge eleverna större möjligheter till 
förståelse. 
 
3.1.2 Planera studiebesöket 
Majoriteten av lärarna förespråkar att använda sig av färdiga upplägg vid studiebesök. Lärare 
C nämner: 
 

Jag tror att man gör mycket onödigt arbete om man som pedagog själv ska försöka göra allt jobb och 
försöka rodda ett studiebesök och höra av sig till jättemånga och säga “hej skulle ni kunna göra något 
med detta? Vi tänkte oss det här!” Utan snarare att man försöker gå till dom som har färdiga 
studiebesök, det ger oftast studiebesök på stora företag där dom ofta har någon som är anställd 
besöksansvarig. Det blir mycket bättre, det blir professionellt, dom har gjort det förr, det blir 
professionellt. 

 
Lärare A och D har gjort sina studiebesök förut och uttrycker hur de just valt dessa platser då 
de gjort besöket förut och varit mycket nöjda. Lärare A poängterar dessutom att man inte kan 
anpassa dessa platser eller deras upplägg själv utan man får anpassa sin egen undervisning 
efter dem. Samtidigt uttrycker både lärare A och C hur ett färdigt besök minskade kontrollen 
över innehållet. Lärare A upplever innehållet på sitt besök för banalt och lärare C upplever en 
överlappning på det de pratat med eleverna om innan.  
 
Lärare B har planerat sitt studiebesök själv genom att åka till museet på egen hand innan 
besöket. Detta är något som lärare D motsätter sig: 
 

Jag skulle ge rådet att börja med något enkelt, inte komplicera det för mycket, göra något som är nära 
eller kanske ta någon sån där färdig lektion som erbjuds. Det va ju väldigt liten effort man behövde göra 
där, så fick man ändå väldigt stort värde för sina elever ….   Så man inte tror att man måste planera 
allting och lägger upp hela besöket, åka dit innan och reka och hålla på och sådär. 

 
Samtidigt uttrycker Lärare B hur hens gedigna planering och förberedelse gav ett bra utfall:  
 

Eftersom att jag hade varit ganska noga med att strukturera hur dom skulle gå och i vilken ordning dom 
skulle ta grejerna få funkade det väldigt bra på museet. Det känner jag att jag är glad att jag la mycket 
tid på. 

 
Lärarna är här inte helt eniga om det optimala upplägget, samtidigt lyfter de alla olika fördelar 
med de olika tillvägagångssätten.  
 
3.1.3 Anpassa undervisningen  
En avslutande aspekt av lärarnas planering är att de uttrycker hur viktigt det är att anpassa sin 
undervisning efter studiebesöket. Lärare A nämner hur platserna de besöker är vänliga nog att 
ta emot dem och att man inte kan anpassa platserna och företagen utan man får själv hitta sin 
ingång. Vidare nämner lärare B: 
 

Men jag har nog förändrat upplägget på undervisningen för att få in studiebesök. Så jag har nog försökt 
anpassa undervisningen för att det ska tajmas väl med att göra studiebesök.  

 
Denna lärare har planerat sitt eget studiebesök där hen styr över innehållet på besöket helt 
själv. Läraren styr här helt över innehållet och anpassar undervisningen efter besöket. De 
andra tre lärarna har inte planerat sina egna besök. De anpassar undervisningen efter besöket 
men försöker inte påverka innehållet på besöket. Lärare C utformade deras projektvecka 
utifrån studiebesöket. Främst var anpassningen innehållsmässig så att det inte blev någon 
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överlappning med workshopens innehåll. Flera av lärarna anpassar alltså undervisningen efter 
studiebesöket. 
 
En annan aspekt av anpassningen är att alla lärarna har beskrivit någon typ av för- och 
efterarbete. På olika sätt har lärarna inkluderat besöket i ordinarie undervisning så att besöket 
inte blivit en isolerad händelse utan en del av ett större sammanhang. På frågan om eleverna 
fick med sig några uppgifter att göra under besöket svarar lärare A:  
 

Inga uppgifter dit som dom skulle ta reda på eller göra, men självklart för-och efterarbete. Innan pratade 
vi om återvinning och avfallstrappan. Så fick dom se det där och efteråt så ställde man ju frågor och 
kollar om det har dykt upp några nya tankar och funderingar.  

 
På samma fråga svarar lärare D:  
 

Den här gången blev det en slags uppstart på hela temat så vi hade inte gjort så jättemycket innan, jag 
hade bara en liten kort förberedelse bara. Sen efteråt knöt vi an till det här sen när vi fortsatte jobba med 
evolutionen.  

 
Lärarna beskriver hur de aktivt använder besöket som en del i undervisningen, snarare än en 
isolerad händelse. Samma strategi beskrivs av alla lärarna, att de på olika sätt knutit an 
undervisningen till besöket och använt det eleverna lärt sig och upplevt under besöket när de 
är tillbaka i skolan.  
 
3.2 Framgångsfaktorer 
Utöver lärarnas planering och syn på studiebesöket i relation till undervisningen uttryckte 
lärarna andra faktorer som de ansåg var viktiga för besöket. Nedan följer flera stycken där 
lärarnas upplevda framgångsfaktorer redovisas. 
 
3.2.1 Erfarenhet 
Den mest framträdande framgångsfaktorn enligt lärarna var erfarenhet. Dels var det lärarnas 
egen erfarenhet från tidigare besök som gett dem en tydlig bild av besöket och att de vet vad 
de ska förvänta sig från besöket och planera därefter. Lärare D hävdar bland annat att “Jag har 
varit på flera studiebesök där innan och tycker deras pedagoger är väldigt duktiga” … “Jag 
visste om det [upplägget] jag hade varit på samma guidning innan och hade läst vad den 
innehöll”. Lärare A upplever samma sak då hen nämner att “Ja jag har varit där innan så jag 
vet vad jag har att förvänta mig”.  
 
Vidare lyfts möjligheten att ta hjälp och erfarenheter från andra lärare på skolan. Alla lärare 
ger rådet att ta hjälp av andra kollegor på skolan, bland annat så hävdar lärare B att “… be om 
hjälp från andra lärare på skolan och från annan personal. Det brukar alltid finnas någon som 
gjort studiebesök och har erfarenhet”. Lärarna lyfter vikten av att ha erfarna lärare runt 
omkring sig och uppmuntrar att man kan ta hjälp från dessa. 
 
Många av lärarna använder sig också av pedagogledda studiebesök och dessa är beroende av 
pedagogens yrkesskicklighet. Lärare A och D har gjort samma studiebesök på grund av 
positiva erfarenheter från pedagogerna på plats. Lärare A uttrycker dessutom hur mycket en 
bra pedagog som håller i studiebesök betyder för besökets kvalitet:  
 

Studiebesöket är så himla beroende av vem som tar emot.  Likadant är det roligt med biologi, det beror 
oftast på vilken biologilärare du haft, inte hur roligt ämnet är. Det är samma med studiebesök.  
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Som tidigare nämnts så förespråkar flera av lärarna att använda sig av färdiga besök. Flera av 
lärarna ser positivt på att använda färdiga studiebesök och det ses som en framgångsfaktor att 
använda sig av professionella guider som planerat besöket sedan tidigare. Lärarna lyfter att 
man inte kan veta innan hur bra studiebesöket kommer bli och poängterar därför hur viktigt 
ett stort nätverk med testade studiebesök av sig själv, skickliga pedagoger på plats och andra 
lärare är.  
 
3.2.2 Planering 
Flera av lärarna har nämnt att det är positivt när de upplevt att arbetsbördan minskat i någon 
mån på grund av att någon annan planerat studiebesöket åt dem. Lärare C lyfter att faktorer 
som att upplägget är bestämt samt att någon annan kollar upp och hittar studiebesöket minskar 
arbetsbördan: 
 

Just i och med att logistiken va så enkel, att vi heller inte behövde göra arbetet med att kontakta dom 
och så utan att rektorn gjorde det. 

 
Det ses som positivt ju mindre lärarna behöver planera inför besöket och kommunicera med 
personal på plats.  
 
3.2.3 Förberedelser 
Att förbereda eleverna innan besöket upplevde lärare D som nödvändigt. Inte bara att 
förbereda eleverna kunskapsmässigt utan även på vad de ska göra under besöket: 
 

Vi pratade om själva vad det va som skulle hända där, lite kort om evolution bara och vad denna 
guidningen kommer handla om. Hur den kommer gå till och själva naturhistoriska museet är för plats, 
fråga om dom varit där innan, berätta lite om museet och varför man har uppstoppade djur […] Det är 
en väldigt blandad grupp, väldigt olika nivå. Jag tyckte den fungerade bra, dom behöver väldigt mycket 
att man förklarar innan vad som ska hända innan och så. Men som tyckte det va roligt och uppskattat. 

 
Lärare D beskriver ovan hur praktiska förberedelser är nödvändigt för dennes klasser som 
består dels av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt elever i behov 
av språkligt stöd. Ingen annan av lärarna har beskrivit någon typ av praktisk förberedelse där 
eleverna blivit förberedda på vad de ska göra under besöket, fått en geografisk beskrivning av 
platsen eller något liknande. Alla lärarna har beskrivit att eleverna fått kunskapsmässiga 
förberedelser men inte mycket utöver det.  
 
3.2.4 Transporter 
För de lärare där transport till och från studiebesöket fungerar bra sågs det som en 
framgångsfaktor. Lärare C säger: 
 

Det är just smidigheten att det är väldigt nära, enkelt att ta sig dit, alla vet vart det ligger, all logistik 
runt omkring studiebesöket blir väldigt smärtfritt för oss lärare när man bara kan säga “va där senast 
kvart i tolv” eller nu vad det är. Alla vet hur man tar sig dit och var entrén är. Alla har varit där innan. Å 
att vi kunde släppa dom helt fritt efteråt med att dom kan ta sig hem själva eller om dom vill fortsätta 
där inne. Det är inget att man är ute i labbet vid flygplatsen och måste rodda med någon buss, dom 
måste ha på sig skyddsutrustning eller något sånt. 

 
Lärare D upplever samma sak: 
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Vissa av dom fick välja att åka dit direkt på morgonen, vissa åker ju taxi och så till skolan. Men dom 
som ville träffades istället i skolan så åkte jag med dom bort … Det är lätt att ta sig dit med spårvagn, 
det flöt på bra. 

 
Att kunna ta sig dit smidigt med klassen upplevdes mycket positivt för de lärare där det 
fungerat bra. Båda av dessa lärare har skolor som är belägna centralt med goda förbindelser in 
till stan. Läget gör att förflyttningen blir mycket kortare och att hela besöket sker under en 
kortare tid, alternativt att de kan lägga mer tid på själva besöket istället för transport. 
 
3.3 Hinder 
Trots att alla lärare identifierat olika framgångsfaktorer som de upplevt som viktiga så är inte 
studiebesök utan hinder och problem. Nedan följer ett avsnitt där de olika upplevda hindren 
presenteras. 
 
3.3.1 Anpassning till schemat 
Studiebesök tar oftast tid, mer tid än vad lärarna uttryckte att de hade att disponera under en 
lektion. Det är just schemafaktorer som framstår som ett av de största hindren för lärarna i 
denna studie. Alla lärare har uttryckt hur omständligt det är att planera in ett studiebesök då 
det tidsmässigt överskrider vad en lärare har att disponera under en lektion. Därför påverkar 
besöket i många fall andra lärares lektioner. Lärare A säger att “... lite schemamässigt också 
att det inte är jättelätt att be om ledigt från andras lektion. Det är inte så populärt”. Vidare så 
påpekar Lärare A därför hur viktigt det är att ha en god dialog med andra lärare och att börja i 
tid för att göra planeringen så smärtfri som möjligt.  
 
För att ta sig runt detta problemet har lärare D utfört korta besök så andra lektioner inte 
påverkas. Lärare D använde sig av en färdig lektion på Naturhistoriska som tog 45 minuter. I 
och med att både skolan och museet ligger så pass centralt hann eleverna tillbaka till skolan 
utan att nästa lektion påverkades nämnvärt för eleverna. Dock påpekar lärare D att det uppstår 
problem om man ska på studiebesök med mer än en klass samtidigt. Då ska besöket passas in 
i fler än ett schema. Om man dessutom inte hinner på en lektion ska man förhandla med mer 
än en lärare, kanske upp till fyra lärare.  
 
För de andra lärarna såg upplägget annorlunda ut. Lärare B åkte med eleverna under en 
heldag och Lärare A hade en lektion på tre timmar att disponera. Lärare C har istället 
studiebesök på projektveckor på grund av problematiken med schemaanpassning. Hen lyfte 
att: 

 
Så ska det passa bra med den tiden man vill att det ska handla om i lektionen … Sen så ska det matcha i 
schemat, ibland så kanske det är så att det är en timmes lektion så har eleverna 10 minuters rast innan 
och efter och då måste du flytta på andra lektioner. Å ah, det blir ett väldigt meck och pussel och det är 
därför som vi uteslutet bara har studiebesök på projektveckan. När vi själva styr över schemat. 

 
Trots att schemat utgör ett stort hinder enligt lärarna uttrycker alla olika strategier för att 
komma runt det. Vidare uttrycker två av lärarna dessutom hur problematiskt det är med 
schemabrytande aktiviteter och att de själva inte uppskattar när andra lärare vill utnyttja deras 
lektionstid. Detta bekräftas av lärare C som uttrycker att lektionstiden är värdefull och att man 
förlorar lektionstimmar när man gjort ett dåligt studiebesök. Lärarnas syn på att lektionstiden 
är värdefull gör att de drar sig från att ta upp den från andra lärare.  
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Förutom strategier att komma runt schemat lyfter lärarna flera alternativ till att göra 
studiebesök när tiden inte räcker till. Dels lyfts möjligheten att bjuda in forskare och andra till 
skolan som har yrken kopplade till naturvetenskap. Dessutom påpekar Lärare A hur det är 
enklare att ta naturvetenskapen till klassrummet med dagens teknik: 
 

Jag tycker att det är lättare att göra det [ta in världen utanför klassrummet] idag än det va förr. Jag tror 
nästan studiebesök va ännu viktigare förr. Nu kan man be eleverna kolla på det här klippet jag såg igår, 
dom kan lyssna på det här programmet, den podden och hur det är här. Det är lättare att närma sig 
världen idag än vad det va för 15 år sedan. 

 
Lärare D har dessutom gett eleverna uppgiften att på egen hand besöka olika museer eller 
platser kopplat till undervisningen. På så sätt kan eleverna själva välja när de ska göra 
studiebesöket och läraren använder sedan lektionstiden för att diskutera vad eleverna har 
upplevt eller vad de svarat på sina uppgifter. Lärarna hittar kreativa lösningar för att försöka 
uppnå samma effekt som studiebesöket har. Så trots att problemet med schemat och dyrbar 
lektionstid kvarstår så hittar lärarna alternativ och lösningar. 
 
3.3.2 Transporter 
Alla lärare beskriver transport som ett hinder när det inte är smidigt och som en 
framgångsfaktor när det fungerar. Lärare A ser det som det främsta hindret till att de inte åker 
på studiebesök oftare: 
 

Hade vi kunnat åka hit och dit så tror jag att vi hade kunnat stycka upp det här med ännu fler besök. 
Men osmidigheten med sättet för oss att ta oss från en punkt till en annan är jättekrångligt faktiskt. 

 
Vidare lyfter lärare A att så länge det är smidigt att ta sig till ett ställe så spelar inte för höga 
inträdeskostnader lika stor roll: 
 

Att gå till ett science center är ju ganska dyrt men det är inte mitt primära hinder. Jag hade kunnat ragga 
lite pengar för att kunna gå dit. Både en avgift och att det kostar så mycket att ta oss dit blir för mycket 
liksom.  

 
Jämfört med Lärare C och D så har de andra två lärarna inte lika stora möjligheter till 
transport. För lärare A handlar det om att kollektivtrafiken är dyr då eleverna inte har busskort 
för att ta sig utanför kommunen. Lärare B har besökt ett naturhistoriskt museum i ett annat 
land då skolan är belägen nära gränsen och det är deras närmsta alternativ. Även om resan dit 
inte är så lång så måste eleverna genom gränskontroller vilket upplevs mödosamt av läraren.  
 
3.3.3 Kostnader 
Flera av lärarna har nämnt kostnader som ett hinder för att göra studiebesök. Även om pengar 
inte upplevs som det primära hindret så uppger lärarna att pengar i kombination med andra 
hinder som ett problem. För lärare A är det kollektivtrafiken i kombination med kostnaderna 
för detta som oftast är ett problem. Hen nämner att: 
 

Vi har inga kort. Jag får ju betala för eleverna för besöket. Så det kostar hur mycket som helst att ta 
sig dit. Även om besöket är gratis så spelar det mig stor roll för dom måste ta sig dit. Det är det 
största hindret. 

 
Hen utvecklar sedan att ”Det kostar oss 100kr att åka per elev … det blir ju 3000 på en klass. 
Det är ju där akilleshälen är” och att om man lägger till eventuella inträdeskostnader blir 
summan för ett studiebesök för högt. Lärare D nämner att det tidigare var gratis att besöka 
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vissa museer. När det inte längre är gratis måste man ansöka om pengar vilket uppges vara en 
av anledningarna till att lärare D inte göra besök så ofta som hen hade velat. Vidare lyfter 
lärare C att om det handlar om en kommunal skola så måste till exempel kostnader för buss 
förhandlas om vilket kan upplevas mödosamt.  
 
3.4 Ytterligare perspektiv 
Förutom olika hinder och framgångsfaktorer samt syn på organisation av studiebesök har 
lärarna lyft andra intressanta aspekter av studiebesöken. Nedan följer en redogörelse av dessa 
olika aspekter och perspektiv som lärarna lyft.  
 
3.4.1 Relation till ämnet 
Även om en del forskning om studiebesök fokuserar på hur besöken kan agera 
kunskapshöjande så är det inte det lärarna i denna studien fokuserat på. Alla lärare har på 
något sätt uttryckt hur de vill påverka elevernas relation till de naturvetenskapliga ämnena. 
Bland annat så uttrycker lärare B “Jag vill att dom ska bli mer nyfikna, vilja lära sig mer, att 
dom ska intressera sig mer för biologi och för naturvetenskap överhuvudtaget”. Det som 
läraren verkligen tryckt på och som bekräftas av de andra lärarna är hur studiebesöket ska 
agera intresseväckande. Lärare B beskriver hur studiebesöket skapar starka upplevelser och 
att eleverna är mer villiga att diskuskutera de ämnen de pratat om på besöket, även långt 
efteråt.  
 
3.4.2 Verklighetsanknytning 
Ett särskilt framträdande tema i intervjuerna var verklighetsanknytningen som studiebesöket 
kan bidra med. Alla lärare lyfte ett flertal gånger hur studiebesöket på flertalet olika sätt kan 
koppla klassrumsinnehållet till världen utanför skolan. På frågan vad lärarna vill att besöket 
ska bidra till så svarar lärare A:  
 

Kanske träffa på personer som gått samma utbildning som dom och som gör någonting som verkar 
spännande och kul och sådär. Dom kan se kopplingen på det vi ska lära oss i skolan till vad dom gör 
där.  

 
Läraren uttrycker hur studiebesök kan användas för att inspirera eleverna till att läsa vidare 
efter gymnasiet. Detta genom att eleverna får se vad kunskapen de lär sig i skolan används till 
och se möjligheterna till att studera något i framtiden som är relaterat till deras 
utbildning. Vidare nämner lärare B “Jag vill göra naturvetenskapen mer relevant för dom, jag 
vill visa dom hur forskare faktiskt arbetar”. Avslutningsvis nämner lärare C:  
 

Det är bra att få inblicken i yrkesvärlden. Om jag står och pratar om vad allting är och att det här yrket 
finns, så säljer jag ju inte in det särskilt mycket. Så får dom besöka den här arbetsplatsen, eller en 
person kommer dit och berättar dom det så är det ju kanon. ’Oj det här visste jag inte att ja tyckte om 
eller det här låter jättespännande det här vill jag jobba med!’ Det är ju en stor inspirationskälla till vad 
eleverna ska göra med sitt yrkesliv sen. 

 
Detta är en återkommande aspekt i lärarnas resonemang kring verklighetsanknytning, att 
innehållet med hjälp av studiebesöket ska kopplas till specifika yrken och att eleverna ska få 
motivation och inspiration till att studera vidare till dessa. Alla lärarna nämner att de vill att 
eleverna ska se att det finns en framtid inom naturvetenskapen.  
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3.4.3 Pedagogiskt uppdrag och ansvar 
Något som återkommer i alla intervjuer är det pedagogiska ansvaret och hur det framträder 
under ett studiebesök. Ingen av lärarna släpper ansvaret över undervisningen utan ser sig som 
ansvariga även under besöket. Även om tre av lärarna haft pedagogledda studiebesök har de 
ändå beskrivit sig som aktiva i elevernas lärande. Lärare A tar rollen som frågvis elev i syfte 
att fylla i kunskapsluckor eller koppla till klassrumsundervisningen. Samma roll tar Lärare D 
som ställer frågor under guidningen om, till exempel, eleverna inte hänger med eller för att 
koppla till något de pratat om innan. Dessutom lyfts problematiken med ansvarsfördelningen 
under ett besök, där hen resonerar att:  
 

Jag har själv jobbat som guide haha så jag har ju varit med om både dom som ’åh vad skönt jag tar lite 
rast, här får ni min lilla grupp’ och så går dom iväg och dricker kaffe och dom som istället ska lägga sig 
i allting hela tiden haha, ’aa jag ska minsann berätta något!’.  

 
Denna erfarenhet är viktig i hur hen själv ser på sitt ansvar under studiebesök, vilket vidare 
beskrivs som: 
 

 
Jag försöker undvika båda och vara någonstans mittemellan där. Att man ändå, om det är en färdig 
lektion med en pedagog som ska hålla i den så tänker jag att det är dom som har upplägget, min roll är 
att förbereda dom på vad det är för slags grupp som kommer, eventuella grejer dom behöver ta hänsyn 
till. Att jag pratar med mina elever och förbereder dom innan. Under själva guidningen att jag kanske 
ser till att dom sköter sig, lyssnar och märker jag att det är något dom inte hänger i eller om det är något 
vi pratat om på lektionen innan så kastar jag in någon liten grej för att koppla ihop det dom säger med 
det vi pratat om innan. Håller jag i det själv då har jag hela det pedagogiska ansvaret såklart förutom allt 
det andra. 

 
Det lärare D lyfter är hur man som lärare ska släppa vissa delar, men inte alla, av det 
pedagogiska ansvaret och antyder samtidigt att vissa lärare har svårt att göra detta. En möjlig 
förklaring till detta, som lärare D också poängterar, är att lärare kan ha svårt att släppa hela 
kontrollen över undervisningen.  
 
3.4.4 Osäkerhetsfaktor 
Lärarna lyfter flera olika aspekter kring ovissheten i studiebesökens kvalitet samt möjliga 
utfall. Dels så uttryckte flera lärare hur det egentligen inte var så omständligt med tidigare 
nämnda hinder om man visste att utfallet på studiebesöket blev bra i slutändan. Detta genom 
att man tidigare varit där och fått bra guidningar eller att man själv utformat studiebesöket och 
utfört det med tidigare klasser. Lärare C kommer göra fler studiebesök men uttrycker att hen 
gärna vill veta innan att utfallet kommer bli bra. Vidare uttrycker hen gällande att göra besök 
utan tidigare erfarenhet från det stället: 
 

Man är lite mer vaksam för att göra ett studiebesök som är helt oförberett, man vet inte om det kommer 
bli bra. Man känner efteråt ’näe, det blev inte så bra och nu har jag förlorat två lektionstimmar på detta, 
det va dumt!’.  

 
Dessutom nämner lärare C att hen gärna vill ha en garanti på att besöket ska ge mer eller lika 
mycket som en vanlig lektion. Lärare C uttrycker en problematik i att hen inte visste exakt 
vad som skulle tas upp på studiebesöket och att eleverna i slutändan fick samma information 
flera gånger på grund av överlappande innehåll. Lärare C uttrycker att hen hade gärna sett att 
mer information om vad som skulle tas upp under besöket skickades ut i förväg.  
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Lärare B ser erfarenheten från tidigare utförda studiebesök som ett sätt att ta sig förbi hinder 
då det ger hen en garanti på att det är värt att åka. Hen uttrycker att:  
 

Första gången jag gjorde studiebesöket så upplevde jag det [tidigare nämnda hinder] som en tröskel helt 
klart. Men nu har jag gjort samma typ av studiebesök två år i rad. Så då upplever jag inte alls det, det är 
bara pappersarbete och det går ganska snabbt att jobba undan när man vet vad man ska göra.  

 
Lärare A och D ser positivt på erfarenheten av duktiga pedagoger på plats och bra 
erfarenheter från tidigare studiebesök vilket är anledningen till att de båda åkt tillbaka och 
utfört samma studiebesök igen. Som tidigare nämnts uttrycker Lärare A hur viktigt det är med 
en bra pedagog som håller i studiebesöket och vad det betyder för kvaliteten på besöket. 
Dessa två aspekter, erfarenhet och kvalitet, verkar vara viktiga i lärares val att göra samma 
studiebesök igen.  
 
Generellt uttrycker lärarna ett behov av att ha kontroll över hela sin undervisning, studiebesök 
inkluderat. Dels genom att inte släppa det pedagogiska ansvaret under besöket men även 
genom erfarenheter och vetskapen om vad som väntar inför studiebesöket.  
 
3.4.5 Relationsarbete 
Tre av lärarna poängterade hur studiebesök kan vara värdefullt i relationsarbetet med 
eleverna. Lärarna beskriver hur studiebesöket erbjuder en mer avslappnad miljö som 
möjliggör interaktioner som vanligtvis inte sker i klassrummet. Lärare C lyfter hur bara resan 
dit och att äta lunch ihop utomhus i en annan miljö bidrar positivt till det sociala samspelet 
mellan eleverna och mellan eleverna och läraren. Samma lärare beskriver också hur eleverna 
interagerar mer med hen under studiebesöket och använder hen som en resurs i stor 
utsträckning. Lärare D lyfter hur eleverna blir mer aktiva, även de som vanligtvis inte är det 
då hen säger att “Det som är spännande är att det är vissa elever som kanske i klassrummet 
inte är dom som är mest aktiva och kan då helt plötsligt bli dom som är mest aktiva. Det 
ändrar lite på gruppdynamiken”. Vidare lyfter lärare B hur mycket studiebesöket ger 
relationsarbetet: 
 

Oftast verkar de tycka att det är väldigt positivt och kul. Om jag samtidigt bjuder på mig själv och är lite 
fånigare än vad man kanske borde vara, eller vad som anses att man ska vara, så brukar dom bjuda på 
det också! Det känns som att det ger så mycket mer i relationsarbetet vilket är en sån himla viktig bit i 
att vara lärare!  

 
Här lyfter lärare B att man som lärare slappnar av mer och bjuder på sig själv under 
studiebesök vilket skapar andra typer av interaktioner som vanligtvis inte sker. Samma lärare 
ser även hur det ingår i hens roll att under studiebesöket få eleverna mer avslappnade och ha 
roligt för att de ska våga ställa frågor som de kanske inte vanligtvis gör i skolan. 
 
3.4.6 Mervärde 
Lärarna har också nämnt andra faktorer som de anser att studiebesöket bidrar till hos eleverna. 
Lärare C säger såhär: 
 

Världen står inte och faller om studiebesök skulle utebli. Men vi har ju sett från utvärderingar efteråt 
när man varit på studiebesök, och även när rektor haft avgångsintervjuer med treor sådär, att det som 
eleverna ofta kommer ihåg från sin utbildning och vad dom uppskattar är ju dom här studiebesöken. När 
dom kommer ifrån skolbänken och gå och kolla på någonting. Värdet att göra något annat, att göra 
studiebesök får man ta hänsyn till. Även om själva studiebesöket i sig kanske inte är superbra, inte 
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säkert att dom lär sig mer på studiebesök än vad dom gör på en vanlig lektion. Men det uppskattas av 
eleverna och är säkert bra för oss lärare också att få andra synpunkter på lärande och sådär. 

 
Även om lärare C inte är övertygad om att studiebesöket kan bidra till elevers lärande mer än 
en vanlig lektion ser hen ändå ett värde i att åka då det kan bidra till starka minnen och ett 
stort mervärde i elevernas utbildning. Även lärare D lyfter hur man från sin egen utbildning 
sällan minns prov utan istället minns studiebesök, där hen resonerar: 
 

Jag tänker att man själv tänker tillbaka liksom på sin egen utbildning och tänker ’vad kommer jag 
ihåg?’, det är inte så många prov man kommer ihåg. Men däremot kommer jag ihåg när vi åkte in och 
besökte synagogan, sånt blir ju kvar.  

 
Vidare påpekar lärare B en annan aspekt av studiebesöket: 
 

För om man tar mitt studiebesök att åka till ett naturhistoriskt museum, det har inte så jättemånga av 
mina elever gjort förut. Det är första gången dom kanske har varit på ett sådant museum 
överhuvudtaget. Det märks att det är en ögonöppnare. 

 
Här lyfts hur studiebesök inte bara bidrar med mervärde i utbildningen utan även till elevernas 
liv utanför skolan. Det erbjuder möjligheter att uppleva sådant de tidigare inte fått göra.  
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4 Diskussion  
Intervjuerna lämnade efter sig en känsla av upprymdhet och hopp då det var uppenbart att 
lärarna älskade sina ämnen och brann för att eleverna ska få en bra utbildning och se ämnet 
som något mer än en kurs på gymnasiet. Det gjorde mig glad då många av lärarna såg 
studiebesöket som ett sätt att uppnå detta. Nedan följer en diskussion utifrån de fyra 
forskningsfrågorna samt kring forskningsluckor och studiens metod.  
 
4.1 Organisering av studiebesök 
Alla lärare har uttryck att de integrerat besöket i sin klassrumsundervisning. Dels sett till 
ämnesinnehållet på besöket men även det för- och efterarbete lärarna utförde. Detta arbetssätt, 
att på flera olika sätt integrera studiebesöket i klassrumsundervisning, kan ses ha stöd från 
flera tidigare studier (Anderson et al. 2000; Farmer & Wott, 1995; Flexer & Borun, 1984; 
Frappart & Frède, 2016; Gennaro, 1981; Guisasola et al., 2009; Henriksen & Jorde, 2001; 
Orion & Hofstein, 1994; Stover & Saunders, 2000). Det är positivt att se hur lärarna i denna 
studie arbetar på ett sätt som går i linje med tidigare forskning. Samtidigt som forskningen 
fokuserat på vikten av för- och efterarbetet vid studiebesök verkar lärarna i denna studie se det 
som en självklarhet. Tyvärr verkar endast en begränsad mängd forskning utförts på svenska 
lärares arbetssätt kring studiebesök och medan internationell forskning visar på att lärare 
brister i integreringen av studiebesöket(KÄLLA). Intressant är att lärarna i denna studie ser 
integreringen som en självklarhet. Detta lyfter frågan om framtida forskning istället bör skifta 
fokus till att undersöka de faktorer som möjliggör för lärare att ha detta arbetssätt.  
 
En annan aspekt som lärare D lyfte är hur viktigt praktiska förberedelser är för eleverna. Även 
om detta är extra viktigt för elever med NPF och elever i behov av språkligt stöd så är det 
också bra för andra elever. Enligt Orion och Hofstein (1994) behöver alla elever 
kunskapsmässiga, praktiska och geografiska förberedelser. För många nya intryck riskerar 
annars att minska lärandet vid studiebesök (Falk, 1983; Martin, et al., 1981; Orion & 
Hofstein, 1994). Dessa typer av förberedelser kan alltså gynna alla typer av elever vilket är 
något som lärare i allmänhet kan ta med sig. Samtidigt är det svårt för lärare att ta in dessa 
perspektiv i sin planering utan utbildning i ämnet. Faria och Chagas (2013), Monteiro et al. 
(2016), Cox-Petersen och Pfaffinger (1998) och Anderson et al. (2006) delar detta perspektiv 
och menar att lärarutbildningar bör inkludera studiebesök i utbildningen. I denna studie blir 
det uppenbart hur erfarenheten styr viljan att göra flera besök och hur osäkerheten är ett 
hinder. Skulle flera lärare göra studiebesök och planera dessa på ett sätt som är förankrat i 
forskningen om man fick utbildning gällande studiebesök från sin lärarutbildning? 
 
Som Marcus et al. (2012) lyfter i sin studie uppfattar många lärare ämnesnivån under 
studiebesöket för låg och inte anpassad för deras elever. Detta bekräftas av lärare A som 
uttryckligen sa att innehållet på deras studiebesök var för lätt och banalt. En möjlig förklaring 
till detta var att platsen de besökt mest tar emot skolklasser från grundskolan. Lärare C 
uttryckte vidare att det är svårt att hitta bra studiebesök och därför blir det inte så många 
gjorda. Precis som i skolan där innehållet skiljer sig mellan de olika skolformerna så erbjuder 
studiebesök oftast samma typ av åldersanpassning (Björneloo & Sträng, 2006). Därför måste 
också innehållet på studiebesöket anpassas till rätt kunskapsnivå då detta sågs påverka 
lärarnas uppfattning om kvaliteten på studiebesöket och därmed viljan att göra det.  
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Dessutom kan dålig kunskapsanpassning skapa ett större behov av att planera egna 
studiebesök, trots att det skulle innebära en större arbetsbörda. Lärare B uttrycker hur det inte 
gav så mycket att ta hjälp från personalen på plats utan valde inför det andra studiebesöket att 
åka dit själv och planera. Slutsatserna man kan dra från detta är att inte bara praktiska faktorer 
kan agera som hinder utan även faktorer kopplat till innehållet. Anderson et al. (2006) menar 
att ILM ska anpassa sig efter lärares behov, samtidigt lyfter flera av lärarna i denna studie att 
de anpassar sig efter studiebesöket. Detta är en intressant motsägelse. Samtidigt visar Tran 
(2007) att pedagoger på museum har liknande mål som lärarna vilket är att få eleverna 
intresserade av naturvetenskap. Dessutom anpassar de sin undervisning efter lärarens behov i 
flera aspekter. Vidare så visar Tran (2007) att ansvarsfördelningen och rollerna under 
studiebesök måste bli tydligare, något som även lärare D påpekade. Det framgår att nyckeln 
här är kommunikation. Om lärare och pedagoger på studiebesök har en god kommunikation 
innan skulle eventuellt många av ovan nämnda problem minska. Det framgår här att 
anpassningen inte endast bör genomföras av en part utan att vissa kompromisser kan göras. 
 
4.2 Framgångsfaktorer och hinder  
I klassrummet är lärare ansvariga över elevernas utbildning. Att lärare då inte släpper 
kontrollen under studiebesöket när de fortfarande är ansvariga är inte konstigt. Lärarna 
uttrycker att de vill ha en garanti för att studiebesöket ska bli bra och att de ser positivt på 
besöken när de vet att det kommer bli så. Detta behov skapar ett dilemma. Det skulle kunna 
vara så att tveksamheten och ovissheten blir ett hinder för att utföra ett studiebesök. Men hur 
vet man att ett besök kommer bli bra utan att ha testat? Även om lärarna i denna studie gärna 
vill veta innan uppmuntrar de ändå till att våga testa som ny lärare och att ta hjälp från 
kollegor med erfarenhet. Det lyfter en intressant fråga, hur ser lärare som inte gör studiebesök 
på detta. Då flera lärare i denna studien ser ovissheten som ett hinder så skulle det också 
kunna vara en anledning till att lärare inte utför studiebesök alls.  
 
Vidare blev det uppenbart hur mycket skolans geografiska läge påverkade lärarnas planering 
och utförande av studiebesök. Lärare i skolor med goda förbindelser till platsen såg det som 
en positiv faktor. För lärarna som behövde betala för kollektivtrafik och där det tog lång tid 
att ta sig dit på grund av avstånd och gränskontroller upplevdes detta som ett hinder. Att 
kunna ta sig dit smidigt och kostnadsfritt talar för vilka fördelar centralt belägna skolor nära 
och i storstäder har jämfört med skolor på exempelvis landsbygden.  
 
Ett annat hinder som flera av lärarna upplevde var höga kostnader. Dels i och med transport 
men även inträdesavgifter. Gratis inträde ses som något positivt och höga inträdesavgifter ses 
som ett hinder. Även om det inte upplevs som det primära hindret så är det ändå ännu en 
faktor som gör att lärare drar sig för att göra studiebesök. Lärare D lyfter hur det tidigare varit 
gratis att besöka närmsta science center och Naturhistoriska men att kommunen dragit in det 
sedan ett par år tillbaka. Politiska beslut har därför en direkt påverkan på lärares vilja att 
utföra studiebesök. Politiker kan därför utifrån denna aspekt, även ha makten att påverka 
elevers undervisning och dess likvärdighet. 
 
På olika sätt har lärarna uttryckt hur värdefull lektionstiden är, både deras egen och andras. Är 
schemat och den värdefulla lektionstiden anledningar till uteblivna studiebesök? Detta 
bekräftas av Marcus et al. (2012) som menar att lärarna upplever inte bara pengar utan även 
logistiska faktorer som stora hinder för att utföra studiebesök. Samtidigt har lärarna i denna 
studie beskrivit flera alternativ till studiebesök och hur de kommer runt problemet med att ta 
upp andra lärares lektionstid. Samtidigt skulle det kunna argumenteras för att dessa alternativ 
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inte är en fullvärdig ersättning för studiebesök. Här visar sig två vägar för den svenska skolan:  
antingen lägga mer resurser på att underlätta för lärare att planera studiebesök på ett sätt som 
inte påverkar annan undervisningstid eller att ge alternativen till studiebesök större plats i 
klassrummet.  
 
4.3 Lärares perspektiv 
Lärare B lyfte ett sociokulturellt perspektiv på studiebesök då detta kan vara första gången 
eleverna besöker ett museum. Whitesell (2016) såg att studiebesök gynnar skolresultaten för 
alla elever men att sociokulturellt utsatta elever gynnas mest. Därför är det viktigt att alla 
skolor ger elever chansen att besöka dessa typer av miljöer, inte bara för ökade skolresultat 
utan för likvärdighet i skolan och i samhället.  
 
Vidare var det tydligt att lärarna såg studiebesöket som ett sätt för eleverna att sätta 
naturvetenskapen i ett annat sammanhang än i skolan. Detta med syftet att eleverna skulle få 
se hur biologi och de naturvetenskapliga ämnena används i samhället och öka deras intresse 
för ämnena. Lärarna har själva använt uttryck och ord såsom engagera, motivera, knyta an till 
verkligheten, intresseväckande och att göra naturvetenskapen attraktiv. Lärarna har även lyft 
att de vill att eleverna ska se en framtid inom dessa ämnen till exempel vad de kan jobba som 
i framtiden. Detta går i linje med oron som många andra inom denna sfär upplever, nämligen 
att intresset för naturvetenskap sjunker hos yngre generationer (Skolverket, 2011a).  
 
Kan därför studiebesök vara ett medel för att vända den sjunkande trenden? Enligt Farmer, 
Knapp och Benton (2007) hade studiebesök en positiv inverkan på elevers attityd till 
miljöfrågor. Vidare såg Björneloo & Sträng (2006) att studiebesöken i studien bidrog till att 
eleverna fick ett ökat intresse för naturvetenskap, lärde sig saker de inte kunde förut och att de 
hade en positiv upplevelse av studiebesöket. Kommande forskning skulle därför kunna 
undersöka om fler studiebesök kan vända trenden och användas för att få eleverna mer 
intresserade för naturvetenskap vilket skulle kunna leda till att fler elever väljer en 
naturvetenskaplig utbildning.  
 
Lärarna har uttryckt hur studiebesöket verkar positivt för relationsarbetet. Den avslappnade 
miljön som ILM erbjuder bidrar till att de barriärer som kan finnas i klassrummet inte är lika 
närvarande under ett studiebesök. Både som lärare men även som elev vågar man bjuda mer 
på sig själv enligt lärarna i studien. Detta bekräftas av både Kervinen et al. (2020) och Gee 
(2012) som sett att elev- och lärarrelationen påverkas positivt av studiebesök. Vad detta 
innebär i praktiken för elevernas lärande och utbildning kan inte besvaras i denna studie. 
Samtidigt är det en viktig aspekt som inte bör avfärdas då flera lärare i studien uttryckte hur 
viktigt relationsarbetet och det sociala samspelet är i deras yrke.  
 
Två av lärarna påpekade hur de själva som elev inte minns särskilt många prov men minns 
studiebesöken. Detta stödjs av Dierking och Falk (1997) som såg att studiebesök hade en 
långsiktig inverkan på besökare, många år efter besöken. Detta säger något om effekten 
studiebesök har på eleverna då det som upplevts på studiebesök hänger med in i vuxenlivet. 
 
4.4 Forskningsluckor 
Forskning om studiebesök är ett relativt nytt område, speciellt att undersöka dess fördelar i 
skolsammanhang. Den forskning som finns är oftast fokuserad på vad studiebesök ger sett till 
kunskap eller hur lärares arbetssätt ökar elevernas lärande under besöken(KÄLLA). Lite 
forskning har genomförts på högre åldrar i Sverige, framförallt i de naturvetenskapliga 
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ämnena. Därför borde det genomföras mer forskning på dessa lärares perspektiv. Dessutom 
bör forskningen fokusera på faktorer såsom ovisshet, antalet år i yrket, geografisk placering 
med mera som påverkar viljan att göra studiebesök hos lärare i Sverige.  
 
4.5 Metoddiskussion 
På grund av liten erfarenhet i att utföra kvalitativa studier har det varit utmanande att utföra 
både intervjuer och analys på ett sätt som upplevts ha både hög validitet och reliabilitet. Men 
med stöd från litteratur och med erfarenhet från kurser i forskningsmetodik har reliabilitet och 
validitet kunnat säkras på andra sätt. Nedan följer en problematisering av de val av metod som 
gjordes under studiens gång och dess eventuella påverkan på resultatet. 
 
Trots att en provintervju utfördes skiljde sig intervjuerna från varandra. Då intervjuerna var 
semi-strukturerade fanns det utrymme att variera vilka frågor som ställs och när dessa 
ställdes. För att få ett optimalt flöde i intervjuerna ändrades därför ordningen på frågorna 
under studiens gång. Dessutom ställdes inte alla frågor till alla respondenter. Detta för att 
intervjuerna inte skulle variera för mycket tidsmässigt och att respondenterna upplevdes ha 
pratat om ämnet självmant vid vissa tillfällen. Valet att göra en tematisk analys var i och med 
detta passande på grund av att denna typ av analys främst ämnar till att hitta likheter i 
materialet som helhet och utforma teman. Istället för att titta på individuella skillnader 
analyserades intervjuerna ur ett holistiskt perspektiv där dessa skillnader inte är lika viktiga.  
 
På de ställen där uppenbara olikheter hittats har det varit viktigt att undersöka hur denna 
olikheten har tagits i uttryck. Exempelvis, på frågan om praktiska förberedelser, där endast en 
lärare kunde uppge någon sådan, hade resterande lärare istället uppgett att de tillämpat 
kunskapsmässiga förberedelser. Med det sagt finns det här inget som säger att lärarna hade 
gett praktiska förberedelser men att de inte såg det som värt att nämna. En problematik med 
intervjuer är att man inte kan veta om respondenten faktiskt ger ett ärligt svar eller ett svar 
som speglar verkligheten. Den kvalitativa intervjun blir därför en studie om, i detta fallet, 
lärares verklighetsuppfattning och deras upplevelser om ämnet, snarare än lärares upplevelser 
generellt. Om studiebesöken hade observerats som en del av studien utöver intervjuerna hade 
en del av denna problematik kunnat bemötas. Samtidigt var det inte möjligt att utföra 
observationer på grund av tidsramarna i denna kurs och rådande omständigheter.  
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5 Slutsats 
Sammanfattningsvis är majoriteten av lärarna i denna studie positiva till att utföra 
studiebesök. På frågan om hur lärare organiserar sina studiebesök så har alla velat inkludera 
studiebesöket i ordinarie undervisning. Flera av lärarna har använt sig av färdigplanerade 
studiebesök utförda av pedagoger på plats. De främsta identifierade framgångsfaktorerna är 
erfarenheter från tidigare studiebesök, fungerande transport och minskad arbetsbörda. De 
främsta identifierade hindren är schemaanpassning, transport och kostnader. I lärarnas 
perspektiv var de mest framträdande aspekterna en önskan att studiebesöket ska bidra till att 
eleverna blir mer intresserade av de naturvetenskapliga ämnena, att besöket blir ett mervärde i 
utbildningen samt att ovissheten om studiebesöket kommer bli bra eller inte kan påverka 
deras vilja att göra studiebesök. Lärarna ser sig ytterligare som ansvariga över undervisningen 
även under besöket, trots att de inte har lika stor kontroll som i klassrummet. Avslutningsvis 
så har denna studie diskuterat hur studiebesöket kan bidra till många andra aspekter såsom en 
mer likvärdig utbildning, ökat intresse för de naturvetenskapliga ämnena och relationsarbetet.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Berätta om vem du är, vilket yrke du har, hur länge du varit verksam.  
 
På en skala 1 till 5 där 5 är instämmer helt och 1 är instämmer inte alls, vad anser du om 
påståendet: 
Studiebesök är ett viktigt inslag i undervisningen 
Instämmer inte alls 1 
Instämmer helt      5 
 
Berätta om besöket, vart, med vilken klass och när det genomfördes 
 
Praktiska faktorer kring besöket 

• När under terminen skedde besöket? 
• Vad höll ni på med i den ordinarie undervisningen? 
• Varför valde ni det stället? 
• Vem bestämde att besöket skulle ske? 

o Vad är din åsikt om att det bestämdes på det viset? 
• Hur har kommunikationen med pedagoger på plats varit innan besöket? 
• Berätta om upplägget av besöket.  

o Styrt eller inte under besöket?  
o Fick de uppgifter?  
o Hade besöket inslag av frivilliga undersökningar/upptäcka själva? 
o Hur fungerade detta i klassen? På vilket sätt? 
o Hade eleverna några mål med besöket? 

 
• Vem bestämde upplägget? 

o Hade du velat ha det på något annat sätt? 
• Upplevde du några andra praktiska faktorer som inte gjorde besöket så lyckat som du 

velat? 
• Upplevde du några andra praktiska faktorer som gjorde besöket bra? 

 
Pedagogiska faktorer kring besöket 

• Anser du att ILM kan användas för att komplettera ordinarie undervisning? Hur då? 
• Har du tagit del av något material från studiebesöket? 

o Använt det? 
o Upplevelse av det? 

• Under besöket, var syftet att dom skulle lära sig om många olika saker eller fokuseras 
besöket till att lära sig om ett smalt ämnesområde? 

• Fick eleverna någon förberedelse innan besöket? 
• Upplever du att du hade tillräckligt med tid och resurser för att utföra besöket på det 

sättet du önskade? 
• Största hindren till att man inte utför studiebesök? 

o Upplever du några av dessa? 
• Vad vill du som lärare att besöket ska bidra till?  
• Vad är viktigt/värdefullt med besöket? 
• Vad anser du som lärare att besöket bidrar till? 



 

 

• Om du skulle ge tre råd till en lärare som inte har gjort några studiebesök, vad skulle 
det vara? 

 
Faktorer under och efter besöket 

• Har studiebesöket förändrat ditt synsätt eller förhållningssätt till din egen 
undervisning?  

o Varför/varför inte? 
• Beskriv din roll under studiebesöket.  

o Aktiv eller passiv? 
o Vad gjorde du under besöket? 

• Upplever du en förändrad attityd till ämnet hos eleverna efter besöket? 
o  

• Har du använt besöket i din ordinarie undervisning? 
• Kommer du göra ett studiebesök igen? 

 



 

 

Bilaga 2. Informationsbrev 
 

 
 

Jag studerar sista terminen på Göteborgs universitet och genomför mitt 
examensarbete. Studien som jag arbetar med utgår från intervjuer och beräknas 
ta ca 30 minuter. Du som respondent har rätten att avsäga dig ditt deltagande när 
som helst under studien. All data som samlas in kommer att vara anonymiserat 
och ljudet från intervjun kommer att spelas in och endast behandlas av mig. 
Citat från intervjun kan tas med i uppsatsen för att stärka resultaten. Studien 
syftar till att undersöka möjligheter och hinder i samband med studiebesök samt 
lärares perspektiv på studiebesök. Studiebesök är ett värdefullt inslag i 
undervisningen och studien kommer kunna finnas som stöd för nya lärare att 
planera studiebesök. 
 
 
 

Informationsbrev 



 

 

Bilaga 3. Samtyckesblankett 
 

Samtycke till din medverkan i en vetenskaplig studie  
Genom denna blankett efterfrågar vi samtycke till att du medverkar i ett 
examensarbete inom ramen för ämneslärarprogrammet på Göteborgs 
Universitet. Nedan följer en beskrivning av vad ditt samtycke innebär.  

Personuppgiftsansvarig  

Samtycket samlas in av Linnea Norrhall (linnea.norrhall@gmail.com). Linnea 
Norrhall är personuppgiftsansvariga för den information som behandlas 
inom ramen för samtycket.  

Vad är syftet med studien?  

Syftet med studien är att undersöka möjligheter och hinder i samband med 
studiebesök samt lärares perspektiv på studiebesök.  
 
Hur kommer studien gå till?  

Intervjun kommer genomföras över telefon eller dator och tar ca 30 
minuter. Intervjun är en semi-strukturerad intervju som spelas in och 
kommer analyseras tematiskt. Citat kan användas i arbetet för att styrka 
resultatet.  

Hur länge kommer personuppgifterna att behandlas?  

Allt inspelat material kommer endast behandlas av Linnea Norrhall och 
raderas när uppsatsen är godkänd och inrapporterad i LADOK.  

Återkallande av samtycke  

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi får behandla dina 
personuppgifter. Återkallande av samtycke sker genom att skicka ett 
epostmeddelande till linnea.norrhall@gmail.com.  

Genom att svara på detta mail med att du samtycker bekräftas det att du 
har tagit del av ovanstående information och är införstådd med hur dina 
personuppgifter kan komma att behandlas.  

 
 



 

 

Bilaga 4. Sammanfattning av lärarnas studiebesök 
 
Lärare A 
Lärare A besökte en sopförbränningsanläggning med en klass i årskurs två på 
teknikprogrammet i kursen miljö-och energikunskap under höstterminen 2019. Besöket 
skedde under en lektion på tre timmar och klassen åkte dit kollektivt. Efter en tågresa och 
lång promenad dit leddes klassen runt på anläggningen av en guide på plats med efterföljande 
genomgång och frågestund. Läraren hade mailkontakt med anläggningen inför besöket samt 
hade varit där innan och hade därför en god uppfattning av upplägget. Temat på besöket 
följde det avsnitt eleverna arbetade med i skolan. Läraren hade både för-och efterarbete och 
hade bland annat som mål med besöket att koppla besöket till undervisningen. Dessutom 
syftade kursen till att eleverna skulle få en bild av hur man jobbar med det teoretiska 
innehållet ute i samhället och vilka yrken som finns kopplat till kursen. Läraren tog del av 
undervisningsmaterial från anläggningen och använde detta i undervisningen. Under besöket 
tog läraren en passiv roll men stöttade eleverna genom att ställa frågor till guiden när hen 
ansåg att det behövdes.  
 
Lärare B 
Lärare B gjorde ett studiebesök med två klasser i årskurs två i kursen biologi 1. Besöket 
skedde på ett naturhistoriskt museum under höstterminen 2019. Klasserna tog sig dit med tåg. 
Innan besöket hade de en teorigenomgång då läraren gick igenom vad eleverna skulle göra 
under besöket samt fyllde i riskbedömningar tillsammans. Läraren hade varit på museet innan, 
dels under sin egen VFU men också genom att ha varit där själv inför besöket. Läraren hade 
tagit del av undervisningsmaterial från museet innan besöket och använt det i undervisningen. 
Under besöket delades eleverna in i grupper och fick uppdrag att genomföra på olika stationer 
i museet. Eleverna gick en slinga runt i museet och läraren gick runt och stöttade eleverna 
under besöket. Detta genom att gå runt till grupperna, ställa frågor och diskutera med dem. 
Besöket användes som en fortsättning på evolutionsundervisningen. Eleverna hade med sig all 
teori innan och besöket användes för att eleverna skulle fördjupa sig i området. Dessutom 
inkluderades besöket i undervisningen efteråt och användes i tillhörande prov.  
 
Lärare C 
Lärare C utförde ett studiebesök på ett science center under vårterminen 2020. Besöket 
gjordes med två klasser i årskurs två på teknikprogrammet och var en del i en projektvecka 
om artificiell intelligens. Science centret tillfrågades om de hade någon lämplig aktivitet för 
deras kommande projektvecka, därefter bokades besöket och lärarna anpassade veckan utefter 
vad som skulle tas upp under besöket. Eleverna fick en teorigenomgång innan besöket. Under 
besöket deltog klasserna först i en workshop där eleverna fick programmera egna AI med 
hjälp av guider på plats i grupper om två och två där lärarna var med som en trygghet för 
guiderna. Efteråt fick eleverna stanna kvar och gå runt på egen hand tills de ville gå hem. 
Lärarna fanns kvar på plats om eleverna ville gå med dem runt.  
 
Lärare D 
Lärare D utförde ett besök med två klasser i kursen biologi 1 på ett naturhistoriskt museum. 
Besöket utgick ifrån en pedagogledd lektion på 45 minuter om evolutionens mekanismer runt 
om i museet. Innan besöket fick eleverna en kort teoretisk genomgång samt praktisk 
förberedelse med vad som skulle hända under studiebesöket. Efter besöket fortsatte läraren 
jobba med samma tema i ordinarie undervisning bland annat med hjälp av material framtaget 
av museet. Under besöket stöttade läraren guiden genom att hålla ordning på klassen samt att 
hjälpa guiden att koppla klassrumsinnehållet till guidningens innehåll.  


