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Abstract  
Excursions can be considered both time consuming and expensive, a question worth asking is 

therefore whether or not it is a good idea to incorporate them in education. This review is a 

literary study investigating the effects of excursions on student learning and attitudes towards 

ecology. Theories on learning, such as sociocultural and pragmatic, have been used to put the 

research into context. The results have shown that the effects are predominantly positive on 

both learning and attitudes, as well as on social aspects. Students develop a deeper and more 

long lasting understanding, improved scientific vocabulary, and more constructive 

communication patterns. To optimize these effects, the excursion needs to take place early in 

the course, and the students need to be well prepared. One way for students to prepare is by 

taking part in virtual excursions, a digital tool with educational potential. Virtual excursions 

should not, however, replace actual excursions in the field. An interesting observation is that 

students that have taken part in excursions tend to perform better in subsequent areas of biology 

education compared to students in indoor classroom contexts. Considering the relative 

narrowness of the studied field of expertise this study claims to have analyzed a majority of 

papers on the subject and concludes a need for further research into all aspects of field-based 

education. 
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Sammanfattning 

Exkursioner kan anses både tidskrävande och dyra, och en fråga värd att ställa är därför om de 

ska inkorporeras i undervisning. Denna undersökning är en litteraturstudie med syftet att 

undersöka exkursioners effekt på elevers inlärning och attityd mot ekologi. Lärandeteorier, 

såsom sociokulturellt perspektiv och pragmatism, har använts för att sätta forskningen i 

sammanhang. Resultatet har visat att effekterna är övervägande positiva på både inlärning och 

attityder, såväl som på sociala aspekter. Elever utvecklar en djupare och mer långvarig 

förståelse, ett mer vetenskapligt ordförråd samt mer konstruktiva kommunikationsmönster. För 

att optimera dessa effekter bör exkursionen genomföras tidigt i kursen, och eleverna behöver 

vara väl förberedda. Ett sätt att förbereda elever är genom virtuella exkursioner, ett digitalt 

verktyg med utbildningsteknisk potential. Virtuella exkursioner bör dock inte ersätta vanliga 

exkursioner. En intressant observation är att elever som deltagit i exkursioner tenderar att 

prestera bättre i kommande biologiområden jämfört med elever i inomhussammanhang. Med 

tanke på forskningsfältets relativa snävhet hävdar vi ha analyserat en majoritet av studierna på 

området och efterlyser därför vidare forskning på alla aspekter av exkursioner.  
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Förord 
Exkursioner utgör ofta välkomna avbräck i en annars ganska enformig undervisning, 

åtminstone ur ett elevperspektiv. Å andra sidan utgör exkursioner ibland ett ovälkommet men 

tvunget huvudbry, åtminstone ur en lärares perspektiv. Sedan kan det vara precis tvärt om. 

Läraren kanske är motiverad och sugen på att ta med sin klass ut i naturen, och eleverna 

bångstyriga. Hur kan detta vara? Vad är det som avgör framgången för en exkursion? Denna 

studie syftar till att besvara frågan huruvida exkursioner inom ekologiundervisning på 

gymnasienivå leder till en förbättrad inlärning hos elever eller inte. Genom att producera en 

litteraturstudie med för området relevant litteratur hoppas vi kunna bringa klarhet i dels den 

frågan samt undersöka vad litteraturen säger om övriga faktorer med betydelse för exkursioners 

framgång.  

 

Studien är skriven av Axel Lundgren och Josefine Fredriksson under termin sju på 

ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Vi vill tacka Mats Andersson för god 

handledning och gott stöd.  
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1.Inledning 
Exkursioner är ett ovanligt inslag i undervisning i den svenska skolan (Fägerstam, 2014), trots 

att styrdokumenten betonar vikten av att genomföra dem. Tänkbara orsaker är att exkursioner 

innebär flera olika svårigheter. De är ett i många fall tidskrävande och dyrt moment, som 

dessutom orsakar administrativa problem vid exempelvis schemaläggning. Många lärare 

känner även en osäkerhet kring sin egen kompetens att bedriva utomhusundervisning, då de är 

mer bekanta med klassrumsundervisning, samt en oro för att tappa kontrollen över sina elever 

utomhus (Dyment, 2005). Skillnader i geografisk belägenhet resulterar dessutom i att 

förutsättningarna för att genomföra exkursioner i lämplig och relevant miljö varierar mellan 

skolor. Lärare på skolor med sämre geografiska förutsättningar möter ett starkare administrativt 

motstånd vid planering av exkursioner (Dyment, 2005). 

  

Trots att de kanske var få till antalet, så är det de dagarna när undervisningen flyttade ut i 

naturen som vi minns bäst från våra skolår. En för oss naturlig fråga att ställa är därför varför 

det är så? Lärde vi oss bättre utomhus? Som blivande biologilärare vill vi därför undersöka 

huruvida exkursioner inom ekologiundervisning har en positiv effekt på gymnasieelevers 

inlärning, vilket skulle motivera genomförandet av exkursioner i undervisningen. 

 
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att analysera exkursioners effekter på inlärning vid 

ekologiundervisning på gymnasiet, och utgår från frågeställningarna: 

1.  Leder exkursioner i ekologiundervisning till att elever får en bättre förståelse för 

området jämfört med vid undervisning i klassrum? 

2.  Finns det andra effekter av exkursioner på eleverna som går att observera? 
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2. Bakgrund 
2.1 Exkursion, fältstudie eller utomhuspedagogik 
Nationalencyklopedin definierar begreppet exkursion som en utfärd i studiesyfte 

(Nationalencyklopedin, u.å). Svenska akademien definierar begreppet fältstudium som en 

undersökning av något i dess naturliga miljö (SO, 2009). Ett tredje begrepp, utomhuspedagogik, 

definieras av nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, som “ett förhållningssätt som 

syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter 

i autentiska situationer” (NCU, 2017). Trots att de ovan nämnda begreppen i vissa situationer 

kan användas för att nyansera avsikten i ett resonemang är de så pass lika varandra 

definitionsmässigt att vi har valt att betrakta dem som synonyma i vår litteraturanalys. 

 

2.2 Skolverkets styrdokument om exkursioner i ekologi på gymnasiet  
Skolverkets styrdokument för varje ämne utgörs dels av ett övergripande syfte, dels av 

definierade förmågor som elever skall få möjlighet och stöd att utveckla under en kurs. Utöver 

det har skolverket bestämt vad som skall utgöra det centrala innehållet i kursen, alltså vilka 

kunskaper läraren måste inkludera i kursen. Följande stycken är en sammanställning av vad 

skolverkets styrdokument säger om ekologi och exkursioner. 

 

Det framgår av biologämnets övergripande syfte att undervisningen skall bidra till elevers 

förståelse för skyddandet av jordens ekosystem genom ekologin. Undervisningen ska 

dessutom: 

 

“...innefatta naturvetenskapliga arbetsmetoder som att formulera och söka svar på frågor, göra 

systematiska observationer, planera och utföra experiment och fältstudier samt bearbeta, tolka 

och kritiskt granska resultat och information...”(Skolverket, 2011). 
 

Elever som läser biologi på gymnasiet ska även ges förutsättningar för att utveckla: 

 

“förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa fältstudier, experiment och observationer 

samt förmåga att hantera material och utrustning” (Skolverket, 2011). 
 

På gymnasiet är ämnesområdet ekologi främst en del av kursen biologi 1. En betydande del av 

biologi 1 på gymnasiet handlar om biologins karaktär och arbetsmetoder. Det centrala 
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innehållet för biologins karaktär och arbetsmetoder stipulerar att undervisning om ekologi och 

fältstudier skall behandla:  

 

“Planering och genomförande av fältstudier, experiment och observationer samt formulering 

och prövning av hypoteser i samband med dessa” 
 

“Fältstudier och undersökningar inom ekologi inklusive användning av modern utrustning. 

Simulering av evolutionära mekanismer, till exempel naturligt urval. Hur man identifierar 

organismer...” (Skolverket, 2011) 
 

2.3 Lärandeteorier  
Hur undervisning bör se ut för att optimera elevers chans till inlärning finns det ett flertal teorier 

och kring. John Deweys pragmatism och Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på inlärning 

kan tänkas vara av relevans för detta arbete, och kommer därför att presenteras i detta avsnitt. 

Avslutningsvis kommer även relevanta delar av John Hatties metaanalyser att lyftas.  

 

2.3.1 Pragmatism 
Pragmatismen är en filosofi som växte fram i USA under slutet av 1800-talet, och som 

lärandeteori utgår från människans vardag och vikten av att kunna koppla kunskap till 

verklighet (Säljö, 2017). Detta för att elever ska finna mening med deras kunskap, och därmed 

bli motiverade att studera. Pragmatismen motsatte sig på så sätt tidigare filosofers tankar kring 

eviga sanningar, och att kunskap kan definieras på ett tidlöst sätt. Kunskap som anses värdefull 

att besitta är istället den som kan kopplas till människors konkreta erfarenheter i deras vardag, 

och teori och praktik är därför starkt sammankopplade. (Säljö, 2017). 

  

John Dewey (1859–1952) var en av USA:s mest inflytelserika pedagoger under 1800-talet och 

den frontfigur för pragmatismen som haft störst inflytande på utbildning. Dewey betraktade 

människan som en samhällsvarelse, och förespråkade vikten av att innehållet i undervisning 

inte skulle upplevas distanserat från elevens liv utanför skolan (Säljö, 2017), och sin bok 

Demokrati och utbildning (1997) belyser Dewey vikten av att skapa en skola för ett 

demokratiskt samhälle. Dewey menade att elever ska förberedas för sitt framtida liv och ges 

fördjupad förståelse för sin omvärld, så de kan utvecklas till aktiva samhällsmedborgare (Säljö, 

2017). 
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Dewey förespråkade undervisningsmetoder där eleverna fick utveckla sina kunskaper genom 

problemlösning och handling, och är känd för uttrycket ”learning by doing”. Han ansåg att 

elever lärde sig bättre genom aktiviteter där de själva fick vara aktiva och delaktiga, där fler 

sinnen tillämpas, än vid klassrumsundervisning där eleverna lärde sig genom det han kallar 

“passiv absorbering” (Säljö, 2017).  Dewey belyser även en skillnad mellan att känna till fakta 

och att utveckla en förståelse, och menar att traditionell skola lagt för stort fokus på att överösa 

elever med information att memorera, som till exempel formler och definitioner. Kunskap bör 

kunna sättas i ett sammanhang för att vara mer betydelsefull, och det är viktigare att lära 

ungdomar om den process genom vilken kunskap utvecklas då all kunskap inte går att förmedla 

under skolåren. 

  

Ett ord som användes flitigt av Dewey, och som saknar en bra svensk översättning, är “inquiry”. 

Lärande genom inquiry kan förklaras som att människan själv söker svaret på frågor eller 

problem, genom att pröva och undersöka och sedan dra slutsatser. (Säljö, 2017). Denna typ av 

lärande anses nödvändig eftersom innehållet i skolans undervisning inte är tidlöst, då det i 

samhället ständigt tillkommer information och kunskap. Genom att låta elever utveckla en 

förståelse för hur ny kunskap utvecklas och tillkommer, ökar enligt Dewey möjligheterna för 

det han kallar “intelligent handlande” (Säljö, 2017, s. 250) som samhällsmedborgare. Så som 

att göra kloka demokratiska val, och vara källkritik.  

 

 

2.3.2 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet på lärande utvecklades av Lev Vygotskij (1896–1934) i 

Ryssland i början på 1900-talet (Säljö, 2017), och belyser sambandet mellan människans 

utveckling och dess miljö. Vygotskij intresserade sig för skolutveckling och 

utvecklingspsykologiska frågor, och ansåg att den behavioristiska synen på lärande inte kunde 

resultera i det han kallade för ”högre psykologiska förmågor”, såsom tänkande, språk och 

problemlösning av avancerad karaktär. Han poängterade istället betydelsen av utveckling och 

användandet av kulturella kunskaper för att utveckla dessa förmågor (Säljö, 2017). 

  

Inom det sociokulturella perspektivet på lärande läggs stort fokus på det som kallas mediering, 

och som kan förstås som människans användande av redskap. Redskapen kan vara av både 

språklig och materiell karaktär, där språkliga redskap kan vara en symbol eller teckensystem 

som används vid tänkande och kommunikation, och materiella redskap exempelvis bokstäver, 
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räknesystem och begrepp (Säljö, 2017). Dessa medierande redskap förser människor med 

förmågan att reagera på ett stimuli med eftertanke och inte enbart direkt, vilket illustreras i 

Vygotskijs berömda triangel (Säljö, 2017). 

 

 

 
 

 

Figur 1 - Vygotskijs triangel,  

Reproducerad från Säljö (2017) 

 

 

 

 

Vidare lyfter det sociokulturella perspektivet även användandet av fysiska redskap, som 

exempelvis olika yrkesrelaterade redskap, och deras betydelse för mediering. Språkliga och 

fysiska redskap förekommer ofta tillsammans, och kan därför tillsammans betraktas som 

kulturella redskap (Säljö, 2017). Det mentala och fysiska ligger alltså nära varandra inom det 

sociokulturella perspektivet, och kunskap ses alltid som både teoretisk och praktisk. 

  

Det redskap med störst inflytande på lärande är språket enligt Vygotskij (Säljö, 2017), då det 

är väsentligt för människans förmåga att förstå samt fördjupa sin förståelse för omvärlden. 

Språket kan finnas både mellan personer, vid kommunikation, samt inom personer, vid 

tänkande och resonerande med sig själv. Det är framförallt vid kommunikation med andra 

människor som förmågor kan utvecklas och förståelse fördjupas, och är alltså av stor vikt för 

lärandet (Säljö, 2017) 

  

Vygotskij såg på lärande och utveckling som något hos människan ständigt pågående, och 

formulerade idéen om den närmaste proximala utvecklingszonen. Tanken med den närmaste 

proximala utvecklingszonen är att varje ny förmåga eller kunskap inbjuder till att behärska 

ytterligare en förmåga eller kunskap, och att undervisningen därför ska ligga på rätt nivå för att 

den lärande ska utvecklas. Innehållet ska alltså inte vara för enkelt eller för svårt, utan optimalt 

utmanade för den lärande (Säljö, 2017). 
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2.3.3 John Hatties metaanalyser 
John Hattie är professor i pedagogik, och i sin bok ”Visible learning, a synthesis of over 800 

meta-analyses relating to achievement” (2009) lyfter Hattie bland annat hans upptäckter kring 

olika undervisningsstrategiers effekter på elevers lärande. Många av de slutsatser Hattie drar i 

sin bok har likheter med Deweys syn på lärande, där elever själva ska upptäcka och kunna se 

mening med ny kunskap. Hattie framhåller att en undervisningsmetod där elever själva 

observerar, undersöker och drar slutsatser kring naturvetenskapliga fenomen bidrar till en bättre 

inlärning. Genom denna metod tillåts elever dessutom utveckla en förståelse för processen kring 

hur kunskap utvecklas, samtidigt som deras kritiska tänkande förbättras. (Hattie, 2009) 

  

Utöver likheter med Deweys lärandestrategier har Hatties metaanalyser även resulterat i 

slutsatser liknande Vygotskijs. Hattie fann att elevers lärande förbättrades och att de utvecklade 

en fördjupad förståelse för ämnesinnehållet när de arbetade i grupp samt vid 

diskussionsmoment. Kooperativt lärande resulterade även i att elever utvecklade sin 

problemlösningsförmåga, och att deras intresse för området växte. (Hattie, 2009). Hattie lyfter 

dessutom i sin bok möjligheten att inlärningen hos elever kan tänkas gå snabbare när de tycker 

om lärandet och finner undervisningen intressant. 

  

Hattie nämner även utomhuspedagogikens effekter på undervisning, och belyser dess positiva 

påverkan på elevers problemlösningsförmåga och inlärning (Hattie, 2009). Att bedriva 

undervisning utomhus inkluderar ofta att tillåta elevers egna undersökande samt kooperativt 

lärande. Dessutom har utomhusundervisning visats påverka elevers egna sökande efter 

feedback (Hattie, 2009). Hattie lyfter avsaknaden på feedback i klassrumsundervisning som ett 

problem, och belyser att elever själva efterfrågar feedback på ett annat sätt när undervisningen 

bedrivs i en utomhusmiljö. 
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3. Metod 
Denna undersökning är en litteraturstudie, en sammanställning av redan befintlig forskning, 

och inga egna undersökningar har alltså gjort. Studiens frågeställningar kommer att besvaras 

genom analys av för området relevanta artiklar och forskningsrapporter, som hittats genom 

användning av Göteborgs universitetsbiblioteks supersök-funktion och två pedagogiska 

databaser: ERIC, Education Resources Information Center, och Education Research Complete 

samt Google Scholar. Dessa sökmotorer har använts för att hitta referentgranskade 

vetenskapliga publikationer. För att skriva undersökningens bakgrund har följande 

kurslitteratur från pedagogiska baskurser på ämneslärarprogrammet används, “Lärande, skola, 

bildning - grundbok för lärare” (Säljö, 2017) samt “Visible Learning: A Synthesis of Over 800 

Meta-Analyses Relating to Achievement” (Hattie, 2009) använts.  

  

Vid sökandet efter artiklar och forskningsrapporter användes utvalda sökord, med störst fokus 

på exkursion, utomhuspedagogik, friluftspedagogik, biologiundervisning, ekologi, inlärning, 

gymnasiet och kunskap samt deras engelska motsvarigheter. När en relevant källa fanns 

undersöktes även de källor som denna baserats på för att hitta ytterligare material att använda. 

  

Några urval vid sökandet har använts, till exempel vilket årtal undersökningen publicerades 

samt vilket åldersspann det var på de studerade eleverna. Åldern var en viktig aspekt, då denna 

studie syftar till att undersöka exkursioners effekt hos elever i gymnasieålder, alltså 16–18 år.  
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4. Resultat 
Nedan följer en sammanställning av de artiklar och forskningsrapporter som analyserats i denna 

studie, med målet att besvara studiens frågeställningar. De analyserade texterna kommer här 

försöka grupperas på lämpligt sätt för att på bästa sätt besvara frågeställningarnas olika delar. 

Det som kommer behandlas är vilken effekt exkursioner har på elevers lärande, vilka faktorer 

som påverkar en exkursions effekter på inlärning, vilka effekter exkursioner har på elevers 

inställning och attityd till ämnesområdet samt en analys av sociala aspekter vid 

utomhusundervisning. Avslutningsvis kommer även virtuella exkursioner lyftas och deras 

effekter på elevers lärande och attityd till ämnesområdet. 

  

Initialt skulle enbart frågeställningen hur elevers inlärning påverkas av exkursioner behandlas, 

men då området visade sig vara litet, breddades studien till att även inkludera effekter på 

attityder, sociala aspekter samt faktorer som påverkar en exkursions effekter på inlärning. Efter 

att vi sett att många studier berörde virtuella exkursioner valde vi att även inkludera en kortare 

analys av detta. De undersökningar som lyfts i denna studie är de som undersökt elever i 

åldrarna 13–18, och den äldsta studien är publicerad år 1999. Med dessa inskränkningar är fältet 

relativt litet, och denna studie inkluderar merparten av den forskning som finns. 

 

4.1 Exkursioners effekter på elevers inlärning  
Ajaja (2010), Hamilton-ekeke (2007) samt Prokop, Tuncer, och Kvasničák (2007) har alla 

genomfört studier med syftet att undersöka exkursioners påverkan på lärande genom att låta 

elever göra kunskapstest före och efter undervisningen. De har vidare jämfört resultaten mellan 

elever som undervisats utomhus och elever som haft klassrumsundervisning. Mängden 

exkursioner som eleverna deltagit i varierar mellan de olika studierna, men gemensamt för dem 

är att alla elever, oavsett mängd utomhusundervisning, visat på bättre ämneskunskaper efter 

exkursioner jämfört med kontrollgrupperna (se tabell 1 ”Sammanställning av "Exkursioners 

effekt på elevers inlärning"”) Hamilton-ekeke har genomfört sin studie med tre elevgrupper: en 

som deltog i exkursioner, en med klassrumsundervisning och en där ingen undervisning 

förekom alls (2007). De tester som gjordes innan undervisningen visade på en kunskapsmässigt 

homogen elevgrupp, och en analys av elevsvaren i eftertestet visade att de två elevgrupper som 

deltagit i någon form av undervisning hade förbättrat sina resultat. Vidare hade den elevgrupp 

som deltagit i exkursioner ett bättre efterresultat än den grupp som undervisats inomhus. Ajajas 

(2010) studie kan, utöver exkursioners förbättring av inlärningen i ämnesområdet, även visa på 
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en förbättring i efterföljande biologiområden hos de elever som deltagit i exkursioner. 

Exkursioner kan därför tänkas inte enbart påverka inlärningen av ett specifikt innehåll, utan 

även förståelsen hos elever för biologins naturvetenskapliga arbetssätt. Studien genomförd av 

Prokop, Tuncer, och Kvasničák (2007) undersökte effekterna av en endagars-exkursion, och 

även den visade på ett bättre resultat hos de elever som undervisats utomhus jämfört med 

klassrumsundervisning. Mer specifikt visade eleverna på en ökad förståelse och kunskap kring 

vetenskapliga termer och abiotiska och biotiska faktorer samt deras inverkan på ekologiska 

processer. En annan studie som genomförts på liknande sätt som ovannämnda är Bradley, 

Waliczek och Zajicek (1999), som kunde observera en 22 %-ig ökning på elevernas 

kunskapsnivå efter de genomgått exkursioner i ekologiundervisning. Studien är genomförd utan 

kontrollgrupp, och slutsatsen är därför att elever lär sig av exkursioner, men säger inget om 

exkursioners effekter jämfört med klassrumsundervisning. 

  

Fägerstam och Blom presenterar i sin studie” Learning biology and mathematics outdoors: 

effects and attitudes in a Swedish high school context” (2013) deras undersökning på 

högstadieelever. Två klasser fick utomhusförlagd undervisning under sex lektioner, medans två 

kontrollklasser undervisades som vanligt inomhus. Genom att låta eleverna svara på frågor före 

och efter undervisningen kunde sedan resultaten mellan klasserna jämföras. Frågorna eleverna 

ställdes var av olika sort, några med syftet att undersöka långtidseffekten av exkursioner samt 

några för att undersöka elevernas kunskapsnivå och förståelse för ekologiska fenomen. Det man 

fann var att eleverna som undervisats utomhus bättre kom ihåg de aktiviteter som genomförts 

under lektionerna, och gav detaljerade beskrivningar av dessa utifrån deras egna medverkan i 

dem. Elevsvaren kring förståelsen för ekologi och dess processer visade dock inte på skillnader 

mellan inomhus- och utomhusklasserna. Däremot använde sig de elever som haft exkursioner 

mer av vetenskapliga termer, och använde sig oftare av organismer för att exemplifiera i sina 

svar kring klassifikationssystem och näringsvävar (Fägerstam & Blom, 2013). Analysen av 

elevsvaren resulterade alltså i slutsatsen att exkursionerna bidrog till att elever bättre kom ihåg 

lektionsaktiviteterna samt använde sig av mer kursrelaterad terminologi, men förståelsen för 

ekologi utvecklades lika mycket hos de kontrollelever som undervisades inomhus. 

  

Fägerstam (2014) har undersökt exkursioners effekter genom intervjuer av lärare istället för att 

studera elever. Lärarna undervisade elever i åldrarna 13–18 år, och deras erfarenheter var att 

utomhusundervisning resulterade i att eleverna var mer delaktiga och engagerade. De uppgav 

även att exkursioner var tids-ineffektiva och att de därför inte hann gå igenom lika mycket 
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ämnesinnehåll som vid klassrumsundervisning, men att trots detta så presterade eleverna lika 

bra som de som undervisats inomhus. Lärarna ansåg vidare att det som hanns med att undervisa 

om vid exkursioner fastnade bättre än vid klassrumsundervisning, och att denna form av 

elevaktiv undervisning därför påverkade elevers lärande positivt (Fägerstam, 2014). 

 

Studie genomförd av Ämneskunskaper Kursrelaterad terminologi 

Hamilton-Ekeke 

(2007) 

Förbättring - 	

Ajaja 

(2010) 

Förbättring - 	

Prokop, Tuncer, och 

Kvasničák (2007) 

Förbättring  Ökad användning 

Bradley, Waliczek och 

Zajicek (1999) 

Förbättring - 	

Fägerstam & Blom 

(2013) 

Som vid 

klassrumsundervisning 

Ökad användning 

Fägerstam 

(2014) 

Förbättring - 	

Tabell 1- Sammanställning av "Exkursioners effekt på elevers inlärning" 

 

4.1.1 Aktivt lärosätt 
I artikeln ”Effects of Active-Learning Experiences on Achievement, Attitudes and Behaviors 

in High School Biology” (Taraban et al, 2007) lyfter författarna två olika synsätt på kunskap 

som eleverna kan utveckla under biologiundervisning. Enligt artikeln kan elever utveckla det 

de kallar för statisk kunskap, där vetenskap ses som en samling av absoluta sanningar och fakta. 

Denna typ av kunskap erhålles genom mer klassrumsundervisning, där eleverna läser texter 

eller lyssnar på föreläsningar. Vid undervisning där eleverna istället tillåts vara mer aktiva 

utvecklar de istället en kunskap om naturvetenskapligt arbetssätt. De utvecklar alltså en 

förståelse för hur kunskap tillkommer snarare än att memorera givna fakta (Taraban et al, 2007). 

  

Vid exkursioner tenderar undervisningen att bli mer elevaktiv än vid klassrumsundervisning 

(Fägerstam, 2014). Utomhusundervisning innebär ofta att elever arbetar i grupper med 

diskussioner och problemlösning, med målet att själva upptäcka och dra slutsatser. Eleverna 
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interagerar mer med både varandra och med läraren, och visar även på en annan vilja av att vara 

delaktiga än vid klassrumsundervisning. 

  

I studien av Taraban et al. (2007) undersöktes det huruvida elevaktiv undervisning är mer 

effektiv än traditionell lärarledd klassrumsundervisning genom att studera bland annat 

elevernas ämneskunskap samt deras kunskap kring vetenskapliga processer och metoder. Ett 

flertal klasser undersöktes, där hälften av klasser hade klassrumsundervisning och hälften 

elevaktiv undervisning. Genom att låta eleverna svara på frågor efter undervisningen som sedan 

kunde analyseras kunde slutsatsen att elevaktiv undervisning var mer gynnsam dras (Taraban 

et al, 2007). Eleverna som deltagit i elevaktiv undervisning visade på både bättre 

ämneskunskaper samt bättre förståelse för naturvetenskapliga arbetssätt och processer. 

 

4.1.2 Implicit och explicit minne 
I Stolpes och Björklunds artikel ”Students long-term memories from an ecology field 

excursion: Retelling a narrative as an interplay between implicit and explicit memories” (2013) 

presenteras två aspekter av det mänskliga minnet, det explicita och det implicita. Det explicita 

minnet liknas som medveten kunskap, och systemet hanterar lagring av fakta, regler och namn. 

Det implicita minnet beskrivs istället som icke-medveten kunskap, och består av vad man hör, 

ser och känner. Kunskap från det explicita minnet går att hämta och återge muntligt vid en 

fråga, medans det implicita minnet istället triggas genom återkopplande upplevelser (Stolpe & 

Björklund, 2013). 

  

Genom att låta elever genomgå exkursioner i ekologiundervisning och sedan delta i intervjuer 

undersökte författarna exkursioners effekt på de två minnessystemen. Analysen av elevernas 

intervjusvar resulterade i slutsatsen att exkursionerna haft störst påverkan på elevernas implicita 

minne (Stolpe & Björklund, 2013). När eleverna visades bilder av växter de studerat under 

exkursionen kunde de flesta inte återge namnen på organismerna, även om de uppgav att de 

kände igen växten framför sig. Detta indikerade en avsaknad av påverkan på det explicita 

minnet efter exkursionen, men positiv effekt på det implicita. När eleverna sedan fick höra 

namnet på växten kände det igen även namnet (Stolpe & Björklund, 2013) vilket också visar 

på en positiv påverkan av det implicita minnet. 

  

Analysen av intervjusvar visade dock att det implicita minnet kunde trigga det explicita (Stolpe 

& Björklund, 2013). När elever inte kunde identifiera växten på bilden framför dem fick de 
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tillgång till mer omkringliggande information, som var de stött på växten under exkursionen. 

Denna typ av information triggade det implicita minnet hos eleven, som i sin tur kunde trigga 

det explicita och resultera i att eleven mindes namnet på organismen. Genom att jämföra 

intervjusvar efter sex månader och efter tolv månader kunde även en skillnad i användandet av 

ämnesspecifika ord observeras (Stolpe & Björklund, 2013). Ju mer tid som passerat efter 

exkursionen, desto fler vetenskapliga ord hade bytts ut mot mer vardagliga termer. Däremot 

kunde ingen skillnad i elevernas förståelse påvisas, utan det var enbart de termer de använde i 

sitt beskrivande som förändras. Denna observation påvisade därför också att exkursioner hade 

en positiv effekt på det implicita minnet snarare än det explicita (Stolpe & Björklund, 2013). 

 

4.2 Faktorer som påverkar inlärning under exkursioner 
Orion och Hofstein (1994) lyfter i artikeln ”Factors that influence learning during a scientific 

field trip in a natural environment” ett flertal faktorer som påverkar elevers lärande under 

exkursioner. Dessa faktorer delas in i tre grupper: läraren, exkursionen och eleven. De faktorer 

som påverkas av läraren är exempelvis beslut om när i kursen exkursionen infaller, vilka 

didaktiska metoder och lärandematerial som används samt kvalitén på läraren. Elev-faktorer 

består av tidigare kunskapsnivå, kännedom kring miljön exkursionen utspelar sig i samt 

inställning och attityder till både ämnet och exkursioner överlag. Under exkursions-faktorer 

placeras aspekter såsom längd på exkursionen samt väderförhållanden (Orion & Hofstein, 

1994). 

  

Efter att observera exkursioner och sedan analysera deras resultat kunde Orion och Hofstein 

dra ett flertal slutsatser utifrån ovanstående faktorer. Klasserna graderas efter exkursionerna 

efter i hur hög utsträckning eleverna lärt sig något, för att sedan undersöka likheter och 

skillnader mellan klassernas exkursioner. Det Orion och Hofstein (1994) fann var att de mest 

avgörande faktorerna för en lyckad exkursion var när i kursen exkursionen inföll, hur väl 

förberedda eleverna var för exkursionen, elevernas kännedom kring miljön där exkursionen 

genomfördes samt exkursionens struktur och lärandematerial. För att optimera elevers lärande 

under en exkursion bör exkursionen placeras tidigt i kursen, efter en kort men intensiv 

förberedelseperiod i klassrummet. Att genomföra exkursionen i slutet på en kurs som ett 

summerande moment var inte lika effektiv för elevers inlärning (Orion & Hofstein, 1994). Att 

elevers vana och kännedom kring den miljön exkursionen tog plats i har stor betydelse för 

elevernas inlärning motiveras med deras förmåga att fokusera. De som var vana vid miljön 
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kunde koncentrera sig på de arbetsuppgifter som de tilldelades, medan de som var mer obekanta 

med naturen istället ville undersöka och upptäcka miljön runt dem (Orion & Hofstein, 1994).  

 

4.3 Exkursioners effekter på elevers attityd och inställning 
Enligt den sociokulturella skolan sker utveckling främst i samspelet mellan individer (Säljö, 

2017) När individer samarbetar kan det underlätta om de har liknande attityd/inställning till 

arbetsuppgiften så att de kan mediera kunskaper på ett sätt som alla inblandade förstår. Följande 

stycke undersöker vilka effekter exkursioner har på elevers attityd och inställning till biologi 

för att ta reda på om de sociokulturella aspekterna skiljer sig åt i utomhus- och 

inomhussammanhang. Det visar sig nämligen att en stor del av litteraturen som handskas med 

exkursioners effekter undersöker såväl inlärning som elevers attityder.  

 

En litteraturstudie av Meighan och Rubenstein (2018), i amerikanska, svenska och danska 

sammanhang, konstaterar att elever själva uppger att elevledda “inquiry-based” anges som den 

mest effektiva och roligaste typen av exkursion. Samtidigt poängterar de att en blandning av 

elevledarskap och “miljöbaserade” exkursioner visade störst genomslagskraft på elevers attityd 

och självkänsla bland de studerade varianterna. De kommer också fram till att ungdomar som 

deltagit i utomhusundervisning uppvisar mer positiva attityder gentemot naturen. Elever som 

deltagit i utomhuspedagogiska sammanhang visar större sympati för vilda djur och växter än 

elever som tagit del av liknande information i ett inomhussammanhang. Deras studie visar 

dessutom att elever som tagit del av utomhuspedagogik i större utsträckning visar intresse för 

yrken som arbetar med natur- och miljöfrågor.  

 

Ajaja har i sin studie (se avsnitt “4.1 Effekter på elevers inlärning”) visat att elever i 

utomhuspedagogiska sammanhang presterar bättre än deras kontrollgrupp både i det aktuella 

ämnesområdet men även i kommande. En tänkbar anledning som Ajaja lyfter till detta är att 

deras fundamentala inställning till biologiämnet förändrats och lett till en mer positiv attityd 

gentemot undervisningen (2010).  

 

Fägerstams (2014) fallstudie av tolv gymnasielärares upplevelser av ett projekt med fokus på 

att flytta ut en del av undervisningen utomhus, under ett skolår, uppger flera aspekter av 

utomhuspedagogik som intressanta, bland annat de känslomässiga. Lärarna intervjuades före 

och efter projektet. I den första intervjun uppgav de flesta lärarna att deras egen motivation att 
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bedriva undervisning  utomhus och elevernas förmodade brist på intresse och engagemang 

utgjorde motstånd för genomförandet. När de intervjuades efter projektet diskuterade de 

motivation, engagemang och intresse i andra termer. Efter att ha observerat elevernas 

engagemang och intresse för exkursioner i ekologi diskuterades istället exkursioner som något 

med utbildningsteknisk stor potential. Flera av lärarna uppgav också att deras egen attityd till 

utomhuspedagogik hade förändrats från en tämligen skeptisk till en mer entusiastisk som följd 

av elevernas ökade engagemang. Lärarna blev alltså förvånade över elevernas engagemang i 

exkursioner vilket i sin tur ledde till att lärarnas inställning blev mer positiv.  

 

4.4 Sociala aspekter av utomhuspedagogik  
De sociala aspekterna av undervisning är inte desamma vid en exkursion som vid 

inomhusundervisning. Fleischner et al. (2017) menar att elever i utomhussammanhang stöter 

på människor från annorlunda bakgrund än de själva i miljöer som för dem är obekanta. Detta 

menar de stimulerar eleverna att bli mer uppmärksamma på unika upplevelser och förbättrar 

deras förmåga att lära av varandra. 

 

Patrick Ajaja (2010) visar att de sociala aspekterna av utomhuspedagogik kan ha positiva 

effekter. I intervjuer med lärare och elever kunde Ajaja urskilja tendenser som tyder på att både 

elever och lärare upplevde en ökad samarbetsvilja mellan elever och nya vänskapsband knöts. 

Svaren visade även en upplevt förbättrad kommunikation mellan elever och lärare samtidigt 

som elevernas kunskapsbas breddades. Vad Ajaja konstaterar som mest betydelsefullt är att 

elever som ofta uppvisat besvärande beteenden hade lättare att koncentrera sig i 

utomhussammanhang och deltog mer i undervisningen när den flyttades tillbaka till 

klassrummet.    

 

De sociala aspekterna spelar stor roll för utomhuspedagogiska aktiviteter (Fägerstam, 2014) 

eftersom de förändras när klassrummet flyttas ut. I intervjuer med lärare lyckas Fägerstam 

observera flera intressanta tendenser. En majoritet av lärarna kunde berätta att 

kommunikationen mellan lärare och enskilda individer förbättrats. En lärare noterade 

inledningsvis disciplinära problem i sin klass, men rapporterade senare en förbättring efter fler 

genomförda exkursioner. Detta tolkades som ett behov av anpassning till den, ur 

elevperspektivet, nya utomhusundervisningen (Fägerstam, 2014).  
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De flesta av lärarna förklarade, när Fägerstam (2014) intervjuade dem efter projektet, att den 

största effekten på sociala relationer var en omkastning av tidigare hierarkier. Det var inte 

nödvändigtvis de högpresterande eleverna som presterade bäst och hördes mest i 

utomhussammanhang. Den nya miljön innebar att elever med mer praktiska förmågor gavs 

möjlighet att visa sin kompetens gentemot de elever som presterar bättre i klassrummet. Enligt 

en av lärarna kunde eleverna upptäcka varandras kunskap och stimulera kollaborativt lärande. 

Med andra ord upptäckte eleverna att det fanns kunskap i klassen de inte kände till förrän 

förutsättningarna förändrades och dessa kunskaper blev synliga.   

 

En annan liknande effekt av de sociala aspekterna Fägerstam (2014) kunde dokumentera var 

att de elever som i vanliga fall var tystlåtna hördes desto mer utomhus. Att de hördes sågs som 

en positiv effekt. Två lärare uppgav att det sociala klimatet utomhus var mer tillåtande. De 

menade att en presentation eller ett bidrag till undervisningen många gånger kan vara av för 

stor dignitet för vissa blyga elever. Att gå upp till tavlan eller räcka upp handen och säga något 

kan innebära en stress som får en del elever att låta bli att bidra. När undervisningen flyttades 

ut kunde dessa omnämnda lärare istället observera att de blyga eleverna deltog mer, de drog 

slutsaten att dessa eleverna vann mest på att undervisningen flyttades ut.       

 

Meighan och Rubenstein (2018) påpekar att de sociala aspekterna av utomhuspedagogik kan 

ses som en resurs som bör användas för att skapa sammanhang där elever tvingas tänka på andra 

sätt än de är vana vid. På så vis kan aspekter såsom naturvetenskaplig metodik iscensättas och 

förevisas. 

 

4.5 Virtuella exkursioner 
Implementering av exkursioner innefattar ett flertal problematiska aspekter. Några exempel på 

hinder som lärare kan komma att möta vid planering av exkursioner är ekonomiska, logistiska 

och administrativa problem (Fleischner, 2017). Det finns även elever vars fysiska 

förutsättningar hindrar dem från att delta i exkursioner. 

  

Ett alternativ till den traditionella exkursionen som vuxit fram på senare tid är virtuella 

exkursioner, där elever via digitala hjälpmedel får ta del av och undersöka olika miljöer. 

Förutom att lösa ovanstående nämnda problematik så kommer den virtuella exkursionen med 

andra fördelar (Puhek, Perše & Šorgo, 2011). Den virtuella exkursionen suddar nämligen inte 
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bara ut gränserna för vart en exkursion kan genomföras, utan även vilken tidsepok eleverna får 

uppleva. En virtuell exkursion kan ge elever möjligheten att uppleva natur ur både ett 

förhistoriskt perspektiv samt olika framtidsscenarion (Puhek, Perše & Šorgo, 2011). 

 

Att ha virtuella exkursioner i biologiundervisning har visat sig ha positiva effekter på elevers 

lärande (Haris & Osman, 2015). Genom att studera och jämföra elever som deltog i virtuella 

exkursioner med elever som fick klassrumsundervisning upptäcktes att de virtuella 

exkursionerna bidrog till att eleverna utvecklade högre kognitiva förmågor. De fann även 

undervisningen mer intressant och rolig (Haris & Osman, 2015). Elever uppger att de tycker 

virtuella exkursioner är ett bra sätt att lära sig på, men att det inte bör ersätta vanliga exkursioner 

(Spicer & Strafford, 2001). De virtuella exkursionerna integreras alltså lämpligtvis i 

undervisning utan att ersätta “riktiga” exkursioner. Ett lämpligt användningsområde är som 

förberedande moment inför en vanlig exkursion, då elever på så sätt får bekanta sig med naturen 

innan de ska ut i den (Spicer & Strafford, 2001). 
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5. Diskussion  
Utifrån materialet kan vi konstatera att det finns ett flertal positiva aspekter kring 

utomhusundervisning. Dessa kommer här att diskuteras utifrån frågeställningarna med 

koppling till bakgrunden. 

 

5.1 Påverkar exkursioner elevers inlärning? 
De rapporter som presenterats i denna studie har alla visat på att exkursioner bidragit till en 

förbättrat lärande hos elever, även om de använt sig av olika metoder för att nå denna slutsats. 

Tänkbara anledningar till varför exkursioner har denna effekt på elevers inlärning går att finna 

i de lärandeteorier som presenterades i bakgrunden. Deweys pragmatism och ”learning by 

doing” kan ses som en förklaring, då exkursioner består till stor grad, om inte enbart, av 

elevaktiva moment där alla elevernas sinnen aktiveras. Kunskapen elever utvecklar under en 

exkursion framkommer genom problemlösning, och blir direkt satta i ett sammanhang, vilket 

bidrar till deras förståelse för ett naturvetenskapligt arbetssätt. Denna förståelse för hur kunskap 

utvecklas och för ett naturvetenskapligt arbetssätt är en tänkbar anledning till att eleverna i 

Ajajas (2010) studie efter en exkursion presterade bättre även i kommande biologiområden. 

Klassrumsundervisning tenderar istället enligt Dewey att fokusera för mycket på att memorera 

fakta och definitioner, vilket inte i samma utsträckning påverkar även de kommande 

ämnesområdena. Vygotskijs teorier inom det sociokulturella perspektivet på lärande är också 

en tänkbar förklaring till varför exkursioner bidrar till en ökad inlärning hos elever. Enligt 

Vygotskij är språket det främsta medierande redskapet för att utveckla kunskap och förståelse, 

och när undervisning bedrivs utomhus pratar eleverna både mer med varandra och med läraren. 

Det är en mer tillåtande och avslappnad miljö, där elever inbjuds till att ta plats på ett annat sätt 

än vid vanlig klassrumsundervisning. I klassrummet ligger fokus ofta på att lyssna på läraren, 

medan eleverna utomhus istället arbetar gruppvis och diskuterar. 

  

En intressant aspekt som framförallt lyftes av Fägerstam och Blom (2013) var att elever som 

deltagit i exkursioner i högre grad använder sig av kursrelaterad terminologi jämfört med elever 

som haft klassrumsundervisning. Så även om förståelsen för ekologi var densamma hos elever, 

oavsett inomhus- eller utomhusundervisning, så har de elever som deltagit i exkursioner ett mer 

vetenskapligt ordförråd. Att termerna fastnade bättre efter utomhusundervisning kan tänkas 

bero på att det är lättare att minnas något efter att det blivit konkret satt i ett sammanhang. Dessa 

termer tenderar dock tyvärr, men föga förvånande, att ersättas av mer vardagliga termer ju mer 
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tid som passerar efter exkursionen. Men även om användandet av kursrelaterad terminologi 

avtog med tiden så förblev elevernas förståelse intakt. Denna typ av långtidseffekt på 

förståelsen hos elever förklaras med att exkursioner påverkat det implicita minnet. Förståelsen 

som utvecklas vid vanlig klassrumsundervisning kan därför tänkas vara mer kortvarig, eftersom 

det implicita minnet, som ju som	utgörs av vad man ser, hör och känner, inte påverkas i samma 

grad. 

 

Att införa exkursioner i biologiundervisning leder alltså till en ökad inlärning hos eleverna, och 

framförallt en mer långvarig förståelse jämfört med klassrumsundervisning. För att optimera 

denna möjlighet till lärande ska en exkursion förekomma tidigt i kursen, efter att elever fått 

förbereda sig i klassrum. En fråga vi ställer oss efter att ha tagit del av detta resultat är huruvida 

denna effekt på elevers inlärning delvis uppstått då exkursioner “sticker ut” från 

klassrumsundervisning. Att eleverna minns det som gjordes under en exkursion bättre än vid 

klassrumsundervisning skulle kunna bero på att exkursioner sällan genomförs, och att de därför 

upplevs mer unika och roliga. 

 

5.2 Påverkar exkursioner elevers attityd? 
En intressant aspekt som framträder ur materialet är hur elevers attityd och inställning påverkas 

när undervisning flyttas från klassrum till fält. Det visar sig att de flesta studier pekar på goda 

effekter på elevers attityd. Endast enstaka studier visar på oönskade konsekvenser. 

 

Meighan och Rubensteins (2018) studie visar på stor genomslagskraft av exkursioner med 

inslag av elevledarskap och “inquiry-based” undervisning vad gäller attityd och inställning. En 

anhängare av pragmatismens ideér skulle kunna förklara det med betydelsen av låta elever ta 

egna initiativ för att lösa problem genom handling. En exkursion i till exempel skolans 

närområde eller i närheten av elevernas hem tar dessutom fasta på pragmatismens tankar om att 

sätta undervisningen i vardagsrelevanta kontext; pragmatismens teorier fokuserar dock på hur 

människor lär sig saker på bästa sätt och inte på hur människors inställning till saker och ting 

påverkas av hur något genomförs. Samtidigt kan det anses självklart att människor lär sig saker 

bättre om de har roligt under tiden och känner att kunskaperna och genomförandet av 

undervisningen bär relevans i vardagen. Att lära sig saker på ett effektivt sätt är dessutom roligt. 

På så vis skulle en pragmatiker kunna förklara hur positiv attityd kan leda till förbättrad 

inlärning. Det kan låta som något av en cirkeldefinition men går det verkligen att frikoppla 
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attityd och inställning från inlärning? Förmodligen gör det inte det. Aspekterna påverkar 

varandra i oändlighet, ett samband som poängterar vikten av variation i undervisning. 

 

Studien genomförd av Patrick Ajaja (2010) visar att elever i utomhussammanhang kan prestera 

bättre än kontrollgrupp både vid test av det studerade ämnet och i efterkommande 

biologiundervisning. Han gör själv en intressant reflektion om huruvida elevernas attityd till 

biologi förändrades under exkursionerna, vilket i sin tur kan ha lett dem till att ta sig an de 

efterföljande biologiområdena på bättre sätt än tidigare. John Hattie (2009) har observerat att 

det är viktigt för elever att ha roligt för att de ska lära sig på bästa sätt. Man kan fråga sig om 

det kan vara det som fått eleverna i Ajajas studie att förbättra sina prestationer. Det är helt klart 

en möjlighet som är svår att falsifiera, och det skulle kunna vara betydligt fler faktorer som 

också spelar roll. 

 

Fägerstams (2014) studie tar ett något annorlunda avstamp än övriga studier när den undersöker 

effekter av exkursioner. Eftersom studien utgår från lärares uppfattningar fångar den upp fler 

nyanser av attityder och inställningar än de som främst studerar effekter på inlärning genom 

tester på elever. Det är intressant att studien lyckas fånga upp lärarnas bristande tro på sina 

elevers förmåga att ta sig an exkursioner med en konstruktiv inställning. Man kan fråga sig hur 

det i sin tur påverkar eleverna om deras lärare, kanske undermedvetet, signalerar att exkursioner 

är problematiska på olika sätt. Lärarnas attityd kanske är lika betydelsefull som elevernas? 

Kanske ännu mer betydelsefull? Det är upplyftande att lärarna i studien uppvisar en mer positiv 

inställning till exkursioner efter att ha blivit förvånade över elevernas prestationer, vilket för 

oss över till de sociala aspekternas betydelse för exkursionens effekter.       

 

5.3 Sociala aspekter av exkursioner 
De sociala aspekterna av utomhuspedagogik är många och ofta komplicerade. Människors 

samspel styrs av många, ofta subtila, faktorer som i sin tur påverkar varandra. Såväl Meighan 

och Rubenstein (2018) som Fleischer et. al. (2017),  Patrick Ajaja (2010) och Fägerstam (2014) 

har kunnat visa att exkursioner i ekologi innebär förändrade sociala förhållanden med främst 

positiva konsekvenser. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan det antas ha sin grund i att 

exkursionerna främjar socialt samspel och kooperativt lärande. De omkastade hierarkierna, det 

mer tillåtande samtalsklimatet och de ofta problemlösningsorienterade uppgifterna som 

exkursioner innebär är alla faktorer som underlättar mediering av kunskap elev till elev samt 
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mellan elever och lärare. Det är bland annat dessa bidrag till ökad mediering som leder till 

utökat kunskapsförvärv hos eleverna enligt det sociokulturella synsättet.  

 

En annan sociokulturell aspekt som identifierats av Fägerstam (2014) är att det verkar vara de 

blyga, mer tystlåtna eleverna och de med mer utvecklade praktiska förmågor än teoretiska som 

har mest att vinna på exkursioner. Det är lockande att spekulera i om detta kan bero på att 

eleverna i fråga får mer återkoppling. Det skulle i så fall kunna innebära att de upplever att de 

uppmärksammas mer och stimuleras att bidra mer i undervisningen. Elever som inte gör så 

mycket väsen av sig i klassrummet men passar på i fältmiljön, där de antagligen känner sig 

trygga, kommer i så fall uppleva exkursionerna som mer givande, trots att det samtidigt “tar” 

mer av eleverna. Det skulle kunna ge belägg för att samspelet mellan lärare och elever är på 

många sätt ett “ge och ta” förhållande, vilket kan vidhållas.       

 

5.4 Är virtuella exkursioner en bra undervisningsmetod? 
De virtuella exkursionerna löser många problem kring exkursioner som lärare annars kan stå 

inför. Att genomföra en virtuell exkursion kräver inga ändringar i schema, det är ekonomiskt 

fördelaktigt och det låter eleverna uppleva vilken miljö som helst, oavsett skolans geografiska 

förutsättningar. Det är också ett bra alternativ för de elever vars fysiska förutsättningar hindrar 

dem från att delta i vanliga exkursioner. Enligt studier är de virtuella exkursionerna dessutom 

bra för elevers lärande, och bidrar till att de utvecklar högre kognitiva förmågor. Detta går i 

linje med pragmatismen och Deweys syn på lärande, då virtuella exkursioner är ett mer 

elevaktivt och praktiskt sätt för lärande jämfört med klassrumsundervisning. Elever tycker det 

är ett roligt inslag i undervisningen, och de finner innehållet mer intressant när de får lära sig 

på detta sätt. 

  

Viktigt att framhäva är dock att elever uppger att de inte anser att virtuella exkursioner bör 

ersätta vanliga exkursioner. Virtuella exkursioner kan istället lämpligtvis användas för att 

förbereda elever inför en vanlig exkursion, vilket är viktigt att göra för att elevers 

inlärningsmöjligheter under en exkursion ska optimeras. En faktor som påverkade inlärningen 

hos elever under exkursioner var hur vana de var vid naturen runt dem, och om de kunde 

fokusera på arbetsuppgifterna istället för att upptäcka den nya miljön. Att låta elever bekanta 

sig med en viss natur innan den besöks kan tänkas hjälpa elever att kunna koncentrera sig på 

sina arbetsuppgifter under exkursionen istället för att låta nyfikenheten ta över helt.  På detta 
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sätt jämnas även elevernas nivåer ut inför en exkursion, och det blir därför lättare att lägga 

undervisningen på en nivå som passar så många som möjligt. Enligt Vygotskijs teorier kring 

den närmaste proximala utvecklingszonen är det viktigt att undervisningen är varken för lätt 

eller för svår för att optimera lärandet. De virtuella exkursionerna kan på så sätt bidra till en 

mer homogen grupp, och exkursionen kan läggas på en nivå lämplig för så många som möjligt. 

  

Virtuella exkursioner är alltså ett bra alternativ om man av någon anledning inte kan genomföra 

en vanlig exkursion, men ett bättre sätt att inkorporera virtuella exkursioner i undervisningen 

är i förberedande syfte, då elever fortfarande vill ha vanliga exkursioner. 

 

5.5 Framtida forskningsområden 
Didaktik är ett svårbeforskat område. Undersökningsmetoderna som används för att hitta 

tendenser bland elever ställer stora krav. För att kunna påstå någonting krävs det ofta väldigt 

stora grupper av individer för att resultatet ska kunna anses generaliserbart. Fallstudier är också 

vanliga. De har fördel av att kunna iscensätta intressanta scenarier och testa dem men deras 

resultat är sällan av den dignitet att det går att dra kvalitativa slutsatser enahanda utifrån sådana. 

Eftersom forskningsfältet ser ut som det gör finns ett vrålande behov av mer forskning på alla 

aspekter av exkursioner i ekologi.  

 

Överlag har den analyserade forskningen fokuserat på huruvida elevers inlärning förbättras eller 

inte, utan att behandla frågan om vilka faktorer som påverkar detta. Vi efterlyser därför 

forskning som undersöker gynnsam metodik under utomhusundervisning.  Exempelvis lyfter 

Fägerstam (2014) avsaknaden av forskning om emotioners (attityd, inställning och dylikt.) 

betydelse för inlärning. Något som även vi observerat under denna studie.  

 

5.6 Källutvärdering 
I ett försök att säkerställa materialets trovärdighet har de analyserade källorna alla blivit 

referentgranskade. Vidare har olika urval tillämpats för att källorna ska vara av relevans för 

denna studies frågeställningar. Källor med senare datum  har prioriterats framför äldre, detta 

för att innehållet ska vara tidsenligt och därmed mer applicerbart på dagens ungdomar och 

skola. Källorna har vidare begränsats till de som undersökt elever i åldern 13–18, då elever i 

dessa åldrar kan tänkas ha en snarlik inlärningsförmåga. En studie genomförd på 
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universitetsstudenter (Stolpe & Björklund, 2013) har använts då denna lyfte aspekter där åldern 

inte var av relevans, och därmed inte påverkade resultatet på ett felaktigt sätt. 

  

En brist med Bradley, Waliczek och Zajiceks undersökning i ” Relationship between 

environmental knowledge and environmental attitude of high school students” (1999) är att den 

har genomförts utan en kontrollgrupp. Resultatet av denna undersökning svarar därför bara på 

att elever lär sig av en exkursion, vilket inte säger något om en exkursions effekt jämfört med 

klassrumsundervisning. Eftersom de övriga källorna har kunnat påvisa en förbättrad inlärning 

hos elever som haft exkursioner jämfört med inomhusundervisning så valde vi att ta med denna 

källan ändå. 
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6. Slutsatser 
Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att exkursioner leder till en bättre förståelse för 

ekologi jämfört med klassrumsundervisning. Andra positiva effekter som kunde observeras var 

att exkursioner bidrar till en ökad positiv attityd och inställning gentemot ekologi. Attityden 

och inställningen förbättras även till biologi generellt, vilket resulterar i att elever presterar 

bättre även i efterföljande biologiområden efter en exkursion. De, i förhållande till 

klassrumsundervisning, förändrade sociala aspekterna vid utomhusundervisning gynnar 

kooperativt lärande mellan elever och förbättrar kommunikationen mellan elever och lärare. 

 

6.1 Vår framtida lärarroll 
Med frågeställningarna besvarade står det klart att exkursioner bör prioriteras i 

biologiundervisning. I vår roll som blivande lärare är det därför viktigt att ha kännedom om 

vilka faktorer som kan tänkas påverka elevers lärande under en exkursion. Exkursionen bör 

infalla tidigt i kursen, men inte så tidigt att eleverna är utan förberedelse. Elever som inte är 

vana vid en viss miljö har svårt att fokusera på undervisningen, då de istället blir 

överstimulerade av omgivningen. Virtuella exkursioner kan användas som förberedande 

verktyg för att motverka detta.  

 

Det är självklart inte bara förberedelsen som är viktig, utan även genomförandet. Det är viktigt 

att man som lärare har tänkt igenom hur exkursionen ska se ut och dess syfte, samt förberett 

lämpliga arbetsuppgifter. Uppgifter där elever arbetar tillsammans och diskuterar och löser 

problem har visat stor påverkan på deras inlärning och attityd. I de kommande 

biologilektionerna dras sedan lämpligtvis kopplingar till det som undervisades under 

exkursionen så det sätts i ett sammanhang.  
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