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Sammanfattning; Studiens syfte är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur lärare 

förhåller sig till att använda studiebesök, närmiljön och det omgivande samhället i sin 

undervisning. Metoden jag har valt att använda är en kvalitativ metod med intervjuer då 

det är deltagarnas upplevelser och åsikter jag är intresserad av. Resultatet visar att 

lärarna anser att studiebesök bidrar till att eleverna får en ökad förståelse genom att 

koppla till undervisningspraktiken. I slutsatsen är alla deltagare överens om vikten av 

att använda metoden i sin undervisning och poängterade också att det värdefulla mötet 

och koppling till verkligheten bidrar med personlighetsutveckling och en förändrad syn 

på människor. 
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1. Inledning 

Att använda sig av studiebesök eller närmiljö i lärandet är ingen ny pedagogisk metod. Det 

kan vara ett sätt för skolan att interagera med det omgivande samhället.  Ämnena geografi, 

religion, historia och samhällskunskap har en tydlig koppling till elevers vardag. I läroplanen 

under rubriken ”Att leva i närområdet” står det bland annat att elever ska ha kunskaper om 

hemortens historia, närområdets platser och byggnader (Skolverket, 2011). Enligt Dahlgren 

(1996) kan det uppstå ett problem om lärare väljer att endast använda sig av läromedel i sin 

undervisning, då läromedel inte är lokalt innehållsanpassade. Eleverna får inte ta del av ett 

innehåll som är förankrat i deras vardag och miljö och Dahlgren (1996) påtalar vikten av att 

använda studiebesök som metod för att lära sig från den lokala närmiljön. 

1.1 Syfte & forskningsfrågor 

Syftet är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur lärare förhåller sig till att använda 

studiebesök, närmiljön och det omgivande samhället i sin undervisning. Jag vill ta reda på hur 

lärare värdesätter studiebesök och vilka didaktiska möjligheter eller utmaningar som kan 

uppstå. 

Forskningsfrågor:  

1. Vad tillför studiebesök i undervisningen? 

2. Vilka hinder/utmaningar kan uppstå med att använda studiebesök som metod för lärande? 

3. Hur upplever några lärare studiebesök?  
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2 Bakgrund 

Under den här rubriken presenteras hur synen på lärande påverkar studiebesökets roll i skolan. 

Här presenteras också det teoretiska perspektivet samt tidigare forskning.  

  

 

2.1 Studiebesökens roll i skolan 

Richardson (2004) menar att det inte är aktuellt att gå alltför långt tillbaka i historien för att 

undersöka studiebesökens roll i skolan. Det kan ha sina förklaringar menar Lisa Marie 

Jakubowski (2003), som hävdar att orsaken är synen på lärande. Traditionellt sett har skolan 

betraktats som en kunskapsbank där läraren stod för kunskapen som förmedlades till eleverna. 

Det här synsättet på lärande bidrog inte till aktiva elever, vilket är ett av syftena med 

studiebesök. (Jakubowski, 2003). Idag dominerar ett helt annat synsätt på lärande och 

Skolverket beskriver att lärande ska underlätta för elevers nyfikenhet, tro på sig själv och  

utveckla sin kreativitet, de ska vara aktiva hellre än passiva och samverkan utanför skolan är 

viktigt (Skolverket, 2016). 

Isaksson (1996) menar att en förändring kom i början på 1920-talet i samband med en fransk 

pedagog som hette Célestin Freinet. Freinet menade att skolan är en del av samhället, på 

samma sätt som offentliga institutioner, hemmet och arbetsplatser är, och att det borde 

avspeglas i skolarbetet. 

 

2.2 Studiebesökens roll i 2011 års läroplaner 

I den aktuella läroplanen för grundskolan saknas ett tydligt stöd för undervisning utanför 

klassrummet, det vill säga studiebesökens roll. Om man läser mellan raderna går det dock att 

hitta uttryckssätt som indikerar att det finns en outtalad koppling till ett lärande utanför 

klassrummet. I övergripande mål och riktlinjer i läroplanen står det att undervisningen ska 

bidra till att ”verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt 

andra verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö” (Skolverket, 

2011, s. 17). 
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2.3 Tidigare forskning 

I sin artikel Beyond Book Learning; Cultivating the Pedagogy of Experince Through Field 

Trips myntar Lisa Marie Jakubowski (2003) ett begrepp som hon har valt att kalla experiental 

education vilket kan översättas till erfarenhets/upplevelsebaserad undervisning. Det handlar 

helt enkelt om att lyfta näsan från böckerna och använda närmiljö, och studiebesök samt att se 

till att eleverna är aktiva i sitt lärande. Detta hävdar Jakubowski är den mest effektiva 

undervisningsmetoden. Jakubowski (2003) bygger sin teori på John Deweys tankar om att 

aktivt deltagande är viktigt för att eleverna ska utvecklas som medborgare. 

Petra Rantatalo (2002) har i sin avhandling Den resande eleven; Folkskolans skolreserörelse 

1890-1940, valt att undersöka studiebesökens roll längre bakåt i tiden. Rantatalo (2002) 

koncentrerar sig framförallt på begreppet skolresa som år 1894 infördes av pedagogen och 

läroverksläraren Johan Bager-Sjögren. Syftet med skolresa var att komplettera undervisningen 

med läroböcker genom att synliggöra och koppla samman elevers lärande med verkligheten. 

Avhandlingen fokuserar på hur lärare uppfattar skolresors syfte, val av resmål, genomförande 

och hur kunskaper kan föras vidare. I sin studie visar också Rantatalo att synen på studiebesök 

har förändrats och att orsaken till det skulle kunna vara olika samhällsförändringar. I takt med 

samhällsförändringar utformades nya utmaningar och det skapades nya förutsättningar som 

påverkar synen på att använda studiebesök i undervisningen 

Anders Szczepanski (2008) diskuterar i sin avhandling Lärares uppfattningar om landskapet 

som lärandemiljö ett begrepp som heter platsbaserat lärande vilket innebär att de olika 

aktiviteter som normalt sker i klassrummet flyttas ut i verkligheten. En platsbaserad 

undervisning bidrar till att eleverna kan uppleva ett samspel mellan känslor, tankar och 

handlingar när en lärare växlar mellan att vara i klassrummet och utanför. Elever lär på olika 

sätt. Det är lika viktigt att kunna smaka och känna som att läsa och höra. Att använda miljön 

utanför klassrummet bidrar till olika utmaningar och variationer, vilket sätter fart på alla våra 

sinnen. Syftet med Szczepanksis avhandling var att visa hur lärare uppfattar platsbaserat 

lärande och resultatet visar att användningen av närmiljön bidrar till att eleverna får en 

tydligare verklighetsanknytning och att lärandet upplevs mer intressant när man växlar mellan 

att vara inomhus och utomhus (Szczepanski, 2008).  
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Szczepanski bygger sin pedagogiska teori på både Ellen Keys (1849-1926) reformpedagogik 

och John Deweys (1859-1952) pragmatism som hävdade att använda sig av studiebesök var 

ett sätt att lära och skaffa sig kunskap. Eleverna skulle använda verkligheten som 

kunskapsbank och inte bara klassrum och bibliotek (Kroksmark, 2011). 

I sin bok Historieundervisningens byggstenar; grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik 

har Magnus Hermansson Adler (2014) skrivit om vikten av att vara på en autentisk plats när 

man läser om en till exempel en historisk plats. Han menar att det skapar nya förutsättningar 

för lärande vilket kan bidra till starka känslor och utveckla ett nytt sätt att arbeta. Detta leder 

ofta till en problemlösning på ett helt annat plan när elever inte har tillgång till skolans 

resurser. Genom att lösa teoretiska problem mer praktiskt får eleverna också kopplingen 

mellan teori och praktik samt att själva upplevelsen blir mer tydlig (Hermansson Adler, 2014). 

Lena Roos (2008) skriver i boken Religionsdidaktik-mångfald, livsfrågor och etik i skolan om 

studiebesökens fördelar inom religionsundervisningen. Hon menar att eleverna är mera aktiva 

på ett studiebesök än i klassrummet eftersom de ofta upplever med hela kroppen, vilket bidrar 

enligt Roos till nya erfarenheter och att kunskapen stannar kvar i minnet. Ytterligare en viktig 

aspekt är att genom studiebesök får eleverna möta ett insidesperspektiv som blir en skillnad 

mot att endast läsa om religion i klassrummet (Roos, 2008). 

Både Hermansson Adler (2014) och Lena Roos (2008) menar att förförståelsen och 

efterarbetet är viktigt, att låta eleverna diskutera och reflektera. Hermansson Adler menar att 

det är viktigt att väcka empati hos eleverna genom att vara på en autentisk plats medan Roos 

framhåller att platsen skapar en större förförståelse och är det viktigaste med studiebesöket. 
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2.4 Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet jag presenterar är Freinetpedagogiken. Detta perspektiv har en stor 

betydelse för det område som min undersökning beforskar. 

Freinetpedagogiken 

En fransk pedagog vid namn Célestin Freinet (1896-1966) började arbeta som lärare i en liten 

byskola i Provence på 1920-talet. Eleverna var ofta väldigt fattiga eller flyktingbarn från 

Spanien. Han upptäckte ganska snart att eleverna hade bristande intresse för teoretiska 

övningar samt att läromedlen var alltför teoretiska. Freinet valde att starta ett tryckeri där 

eleverna först fick gå ut i verkligheten för att söka kunskap och där de sedan skrev egna 

böcker om sina kunskaper. Han utvecklade Freinetpedagogiken där han hävdar att alla barn 

kan ta eget ansvar för sitt lärande, planera sina studier och nå de uppsatta målen. Centralt och 

viktigt i pedagogiken är att lära genom att undersöka verkligheten vilket leder till att eleverna 

tog sig ut i naturen och det omgivande samhället. Freinet påtalar också vikten av att skolan 

vågar använda sig av externa aktörer och inte ser sig själv som den som står för all kunskap. 

Freinet ansåg vikten av att arbeta med staden och det övriga samhället. Uppstod det ett 

problem med trädgårdsarbete så bad man en trädgårdsskötare att komma och besöka skolan 

för att hjälpa till med problemet. Freinet menade att det är viktigt att hela tiden utvecklas, och 

att skaffa nya informationskällor både i och utanför skolan (Nordheden, 1995). 

Freinetpedagogiken kan sammanfattas i fyra arbetsmetoder, vilka är följande: 

 Att arbeta med ”fria uttrycksformer”, som innebär att barnet 

uppmuntras att uttrycka sig fritt i bild, ord, rörelse och ljud och 

därigenom utveckla sin fantasi och skaparkraft” (Isaksson, 1996, s. 50). 

 Att använda ”verkligheten som lärobok” i konkret bemärkelse 

(Isaksson, 1996, s. 50). 

 Att med hjälp av ”korrespondens” skapa en kommunikation och 

tillägna sig ett globalt medvetande (Isaksson, 1996, s. 50). 

 Att arbeta ”kooperativt”, det vill säga samarbeta i en kooperativ miljö 

där barnet inte förlorar sin identitet (Isaksson, 1996, s. 50). 
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I läroplanen (2011) går det att läsa att: ”Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera 

information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar 

information från olika källor” (Skolverket, 2011, s. 199). Freinet hävdar att använda 

undervisningspraktiken som läromedel genom studiebesök och intervjuer bidrar till att 

eleverna lär sig att söka och värdera information. En av Freinets pedagogiska ideér var att ha 

tillit till sin egen förmåga. Han menade att eleverna i hög grad bör vara delaktiga i allt arbete 

som sker i skolan, samt att det är viktigt att eleverna ser skolan som en arbetsplats och att alla 

har olika ansvar.  

3 Metod 

Jag väljer att intervjua fyra olika lärare från syd- och Mellansverige som alla arbetar i 

årskurserna F-3. I metoddelen presenterar jag hur de olika intervjuerna har genomförts samt 

hur jag väljer att bearbeta materialet. Det förs även en diskussion om forskningsetiska 

förhållningssätt.  

Jag väljer att göra en kvalitativ undersökning, eftersom den har flera fördelar som passar med 

mitt syfte. I en kvalitativ undersökning ligger fokus på vad intervjupersonen tycker och vilka 

upplevelser som de vill förmedla, till skillnad från en kvantitativ undersökning som är mera 

strukturerad och utgår från forskarens intresse om vad som är viktigt. Det går att bygga upp en 

intervju på olika sätt och med en semistrukturerad intervju så innebär det att intervjun består 

av förberedda frågor, de kan vara både öppna och stängda frågor. En fördel med att använda 

sig av öppna frågor resulterar i att det är intervjupersonens egna tankar och åsikter som blir 

viktiga och leder mig fram till ett resultat. (Bryman, 2011). 

I tidigt skede får deltagarna ta del av ett missivbrev där jag tydligt informerade om 

undersökningens syfte och innehåll. Jag har genomfört totalt fyra intervjuer varav två via 

mail. 
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3.1 Databearbetning 

För att kunna gå tillbaka och lyssna igen så valde jag att spela in intervjuerna med min 

mobiltelefon vilket Bryman (2011) menar är fördelaktigt eftersom det är lätt som 

intervjuperson att tappa koncentrationen om jag som intervjuare antecknar samtidigt. Jag 

föredrar att spela in då det var svårt att hinna anteckna allt som sägs. Jag valde efter avslutade 

intervjuer att lyssna igenom hela inspelningen utan att anteckna och syftet med det var att jag 

ville kontrollera om jag hade fått svar på mina frågeställningar och om det var aktuellt med 

ytterligare följdfrågor. I nästa steg transkriberades inspelningen och svaren sorterades utifrån 

mina forskningsfrågor, det gav ett mer överskådligt resultat. Jag har valt att använda det 

material som är relevant för studien. Resultatet redovisas utifrån fyra kategorier som är I 

vilken omfattning och vilka ämnen?, Arbetet före och efter ett studiebesök, 

möjligheter/utmaningar och vad studiebesök tillför undervisningen. 

 

3.2 Urval 

Intervjudeltagarna 

I processen att välja ut deltagare har det varit viktigt att intervjupersonerna arbetar i årskurs F-

3. Om de har erfarenhet av studiebesök eller hur länge de varit verksamma har jag inte tagit 

hänsyn till. Anledningen till det var att jag inte såg det som ett problem för resultatet, snarare 

att deltagarna kan bidra med flera perspektiv och åsikter.  

Den första intervjun valde jag att genomföra på en för mig bekant skola eftersom jag ville 

prova mina intervjufrågor på en lärare som får mig att känna mig trygg och avslappnad. 

Eftersom jag upplevde att både intervjufrågorna och eventuella följdfrågor fungerade så 

kunde jag fortsätta som planerat. Insamlingen av data har skett under november och december 

2016. 
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3.3 Reliabilitet och validitet 

I boken Samhällsvetenskapliga metoder förklarar Bryman (2011) att reliabilitet och validitet 

är två begrepp som handlar om tillförlitligheten i en undersökning. Bryman hävdar att det är 

viktigt att en undersökning genomförs på ett tillförlitligt tillvägagångssätt och har en god 

reliabilitet. Det finns faktorer som avgör om en undersökning kan anses ha en god 

tillförlitlighet och det innebär att intervjufrågor ställs på ett sådant sätt så de är lätta att 

besvara samt att om forskaren har valt teknisk utrustning som är pålitlig. Validitet innebär att 

forskaren är medveten om att vi undersöker det vi haft för avsikt att genomföra, att 

frågeställningar genomförs till rätt personer och i rätt ordning.(Bryman, 2011). 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till dessa faktorer när det handlar om intervjufrågor, 

samla in data och använt en pålitlig teknisk utrustning. Förhoppningen är att det ska leda till 

ett bra resultat. 

 

3.4 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) etiska regler finns det fyra huvudkrav som ska uppfyllas när en 

person medverkar i forskning och de är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första kravet som är informationskravet 

handlar om att deltagarna ska informeras om att medverkan är frivillig och vad det innebär att 

delta. Vid den första kontakten med deltagarna fick de information i ett missivbrev om 

undersökningens syfte och innehåll vilket bidrar till att informationskravet är uppfyllt. 

Deltagarna har själva valt att medverka och de har fått information om att det när som helst 

kan välja att avbryta, vilket var krav nummer två, samtyckekravet. Konfidentialitetskravet 

handlar om deltagarnas möjligheter att vara konfidentiella och eftersom inga namn på varken 

personer eller platser kommer att anges så är det uppfyllt. Vad gäller det fjärde och sista 

kravet som är nyttjandekravet har deltagarna fått information om att inspelat material, 

transkriberade intervjuer kommer att raderas när undersökningen är klar. På så sätt har även 

nyttjandekravet tagits hänsyn till. (Hermerén, 2011). 
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4 Resultat 

Under den här rubriken kommer jag presentera resultatet av intervjuerna. Jag har valt att lägga 

fokus på fyra rubriker, Hur studiebesök används i respektive SO-ämne? Hur arbetet ser ut 

före och efter ett studiebesök? Vilka möjligheter/utmaningar som finns? Vad studiebesök 

tillför undervisningen?  

4.1 Hur studiebesök används i respektive so-ämne 

I resultatet kan jag se att ämnet historia och religion och samhällskunskap är de ämnen som 

dominerar att använda sig av studiebesök. I ämnet historia besöks museum, gravplatser, 

fornlämningar och fornborgar när man läser om forntid, medeltid och att lära känna sin stad. I 

ämnet religion är det mest vanligt med att man besöker kyrkor eller andra religiösa 

byggnader. Två av skolorna berättar att de varje år får inbjudan av framförallt kyrkan att 

komma på besök. Ett sånt besök kan bestå av till exempel en påskvandring där eleverna får ta 

del av en berättat saga i form av teater. I ämnet samhällskunskap har en skola turen att ha 

föräldrar som gärna ställer upp när man pratar om olika yrken. Det händer ibland att skolorna 

tar emot besök utifrån i form av brandkår och ambulans. Gemensamt för de fyra skolorna är 

ämnet geografi som inte använder sig av studiebesök i samma omfattning som övriga so-

ämnen 

Geografi berör man inte mycket på lågstadiet, det kommer lite senare (Lärare 2). 

Vi har turen att ha föräldrar som ställer upp (Lärare 3). 

So- inga studiebesök direkt, vi går ut och rör oss i trafiken (Lärare 4). 

 

4.2 Hur ser arbetet ut före och efter ett studiebesök? 

Tre av skolorna väljer att använda sig av studiebesök i slutet av ett tema. Orsaken till det 

är att man anser att eleverna bör ha en viss förförståelse och en nyfikenhet. Att planera in 

studiebesök i slutet menar man bidrar till att förstärka kunskaperna samt att det är trevlig 

avslutning på ett tema. Skolan som ligger i Sydsverige och har tillgång till Eketorps 

fornborg berättar att besöken är ett återkommande tema varje år och att de är bra 

förberedda. Materialet får skolan från museet som de tillsammans med barnen går 
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igenom. Barnen får nya namn och delas in i Öländska bynamn. Den fjärde skolan väljer 

att lägga sitt studiebesök som en introduktion till ett tema för att själva upplevelsen ska 

skapa en nyfikenhet att vilja veta mera. Alla intervjuade lärare betonar vikten av ett 

tydligt syfte med studiebesöket och att efterarbetet är mycket viktigt. De fyra skolorna 

har ungefär samma upplägg när arbetet fortsätter i klassrummet. Eleverna får ofta 

diskutera, jämföra skillnader och se likheter. De yngre barnen brukar fritt få rita ett minne 

av studiebesöket och de äldre barnen får skriva.  

Att utgå från barnens förförståelse är viktigt (Lärare 1). 

4.3 Vilka utmaningar och möjligheter som finns 

Att få uppleva något på riktigt som man bara läst om, gör att det etsar sig fast i 

minnet (Lärare 4). 

Citatet kommer från en av deltagarna som ofta använder sig av studiebesök i undervisningen. 

Hen tycker det är viktigt att framhäva att studiebesök väldigt ofta bidrar med en större 

förståelse, det blir mera verkligt för eleverna. Flera av deltagarna framhäver också att 

studiebesökets fördel är att eleverna kan ändra uppfattning om något som de eventuellt hade 

fördomar om. 

För många blir det en aha-upplevelse (Lärare 3). 

Ytterligare en styrka med studiebesök är att eleverna ges möjlighet att upptäcka att personer 

och platser som vi läser och pratar om finns på riktigt. Det blir en verklighetskoppling och ett 

sätt att förbereda eleverna på ett liv utanför skolans väggar. Det är också positivt att eleverna 

får möta eller besöka platser de normalt kanske inte skulle besöka, det bidrar väldigt ofta till 

andra synsätt och förändrade tankar, något som viktigt i ett mångkulturellt samhälle. 

Jag har märkt att många fördomar förändras efter studiebesök, framförallt då när 

vi besöker religiösa byggnader (Lärare 2). 

Samtliga lärare menar att minnet kopplat med studiebesök är viktigt, eleverna får uppleva och 

använda fler av sina sinnen än vad det gör i ett klassrum. Minnet eller upplevelsen gör att 

eleverna får något att hänga upp sin kunskap på, de minns och kan tänka tillbaka. En lärare 

illustrerar detta med ett engelskt citat, dock oklart varifrån citatet är taget. 
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Teach me and I will forget. Show me and I may remember. Involve me and I 

will (Lärare 2). 

En utmaning som alla fyra lärare var överens om handlade om svårigheten med ett och samma 

ämne, religion. Det kan handla om allt från vilka religioner som presenteras och vilka som 

inte får samma utrymme. Hur mycket tid ska läggas på varje religion, vad är viktigt? En 

annan didaktisk utmaning kan också vara vem som ska få representera en hel religion?  

En annan utmaning är också det mångkulturella samhället, där traditioner och seder där inte 

alla får eller vill närvara beroende på religion. Det är viktigt att kunna förklara syfte och 

tankar bakom för att få en ökad förståelse på hur undervisningen planeras och genomförs. 

Gemensamt för alla deltagande lärare var att tid och ekonomi påverkar om ett studiebesök ska 

genomföras eller inte. Tre av fyra skolor upplever att det inte kan göra studiebesök utanför sin 

egen stad för att det kostar pengar. Besöksmål som Naturhistoriska eller Tom Tits gavs på 

förslag. En av de intervjuade skolorna låg centralt och upplevde inte svårigheter med ekonomi 

då det har gångavstånd till många av utflyktsmålen samt att de flesta studiebesöken är gratis 

om man väljer att utforska sina egen närmiljö. Tid är också något som alla fyra deltagare 

lyfter som en utmaning, det kan vara svårt att avsätta personer som kan följa med på 

studiebesöket. En annan oro som lyftes var rädslan att komma efter i ämnet, att inte hinna 

klart. 

Jag är ibland orolig för att studiebesöken tar tid av ordinarie undervisningen 

(Lärare 3). 

4.4 Vad studiebesök tillför undervisningen 

Alla fyra lärare är överens om att studiebesök är roligt och att eleverna brukar uppskatta det. 

De menar också att ett bra studiebesök slår en bra film och det beror på att eleverna kan ställa 

sina frågor direkt till ett ”proffs” (Lärare 3). En lärare hävdar också att det är roligare med en 

visuell koppling, det blir mer konkret än abstrakt och ger en ökad förståelse. 

Ofta en extra ”knorr”. Det blir verklighet helt plötsligt (Lärare 3).  
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5 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att lärare anser att studiebesök är en didaktisk metod som kopplar samman 

undervisning med praktiken. Alla deltagarna är överens om att studiebesök är ett viktigt inslag 

i undervisningen och ser det som ett positivt avbrott från skolans normala undervisning. En 

utmaning som alla fyra lärare hade gemensamt var ämnet religion, det kan ibland bli en stor 

utmaning att planera undervisning utifrån de didaktiska frågor vad, hur och varför.  Det kan 

handla om allt från vilka religioner som presenteras och vilka som inte får samma utrymme. 

Hur mycket tid ska läggas på varje religion, vad är viktigt? En annan didaktisk utmaning kan 

också vara vem som ska få representera en hel religion? Något som alla lärare framhåller som 

viktigt är själva mötet med en representant utanför klassrummet som ofta leder till ett 

förändrat synsätt på olika sätt.  

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Tidigt i processen stod valet mellan en kvalitativ och kvantitativ metod, samt också mellan 

metoden enkät eller intervju. Efter avvägande av för- respektive nackdelar kom jag fram till 

följande. En enkät tar tid att göra och min upplevelse var att jag inte riktigt hade den 

tidsramen. Förmodligen så hade metoden bidragit med ett bredare urval då det är en metod 

som är vanlig när man vill nå ut till många personer. Syftet med att välja en kvalitativ metod 

var att jag var intresserad av deltagarnas upplevelser och åsikter, att ha öppna frågor och föra 

ett samtal. Under intervjuns gång blev det tydligt av valet av metod var rätt val för mig 

eftersom deltagarna kunde ändra och lägga till åsikter under hela intervjun. Med facit på hand  

konstaterar jag att metoden gav svaren på undersökningen. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare ser på studiebesök som inslag i 

undervisningen och i vilken omfattning grundskollärare använder sig av studiebesök, 

närmiljön och det omgivande samhället i sin undervisning. Det jag kan se som en röd tråd 

genom hela undersökningen är att lärare anser att studiebesök en viktig del av skolans 

undervisning och intervjuade lärare ställer sig positiva till att använda studiebesök som en 
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metod för livslångt lärande. Alla fyra lärare är överens om att eleverna ges möjlighet att få 

nya erfarenheter i det möte som uppstår vid ett studiebesök. Lärarnas åsikter stämmer väl 

överens med Freinets syn på lärande som menar att en viktig del är att få nya kunskaper 

genom ett praktiskt arbetssätt (Isaksson, 1996). 

När det handlar om omfattning och vilka ämnen som är representerade visar resultatet att 

ämnet geografi inte är representerat i samma utsträckning som övriga so-ämnen. I följdfrågan 

jag valde att ställa fick jag svar som ”det är en tydligare koppling mellan religion och historia, 

det är ganska solklart att man går till en kyrka eller besöker ett museum när man läser 

religion. (Lärare 2).  

Det får mig att fundera på om det är så att man traditionellt arbetar i gamla hjulspår som 

fungerar och på grund av tidsbrist inte ser möjligheterna till studiebesök även inom 

geografiämnet. En annan förklaring kan vara att citatet kommer från en av deltagarna som 

aldrig har undervisat i geografi och det har såklart en påverkan på de didaktiska frågorna.  

 

Ytterligare en aspekt som kan påverka är att lärare har en god ämneskunskap, något som 

Skolverket (2016) menar är viktigt. Skolverket nämner också begreppet PCK som står för 

Pedagogical content knowledge eller på svenska pedagogisk ämneskunskap. PCK handlar om 

att lärare har ämneskunskap för att undervisa på bästa sätt. Det ingår också hur man väljer att 

presentera sin undervisning för eleverna. Alla är olika och lär sig på olika sätt så det krävs en 

god ämneskunskap att kunna tillgodose alla elevers unika behov (Skolverket (2016).  

Deltagarna var alla överens om att elevers förförståelse var viktigt oavsett om studiebesök 

används eller inte. Tre av fyra skolor valde av den anledningen att lägga sitt studiebesök i 

slutet av ett tema. Skolan som valde att lägga sitt studiebesök tidigare i ett tema tyckte att 

förförståelsen var viktig men hade en helt annan ingång än övriga lärare, att upplevelsen 

skulle få eleverna att bli mer nyfikna.  

 

I min reflektion kan säkert själva upplevelsen skapa en nyfikenhet, men jag är ändå beredd att 

hålla med de tre övriga lärarna. Genom att låta eleverna få en viss förförståelse och reda ut 

begrepp är det något som underlättar för alla elever. Hur går man tillväga? Ett exempel som 

jag själv fick prova på är en metod som kallas för Storyline. Från Storylines hemsida (2016) 

förklaras arbetssättet genom att man startar med vad elever redan kan och vet, som de kan ta 

till sig och redan förstår. Av den anledningen planeras alltid studiebesök in i slutet av ett 

tema. Man menar att det är viktigt att eleverna först måste tänka över vad de själva tycker och 
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tänker om saker och ting, vilket de måste få göra utan att vuxna förklarar. Att ta med en klass 

på studiebesök i slutet av en Storyline är enligt dem en fantastisk upplevelse. Eleverna har 

många frågor, de får svar från ett proffs. (Storyline hemsida, 2016). Den här kunskapssynen 

kan kopplas till Freinets teorier om lärande där han hävdade att barn själva kan bestämma vad 

de vill lära sig och ta ansvar för det. En annan viktig aspekt i freinetpedagogiken är att utgå 

från elevernas egna intressen genom att låta dem själva planera och bestämma vad de vill lära 

sig mera om (Isaksson, 1996). 

 

De didaktiska möjligheterna med studiebesök är en gemensam nämnare för alla deltagare och 

den viktigaste aspekten är att mötet med verkligheten kan bidra med så mycket. Ökad 

förståelse, fördjupad kunskap, mindre fördomar och ett minne för livet.  

De didaktiska utmaningarna handlade framförallt om tre saker, tid, ekonomi och ämnet 

religion. Det krävs en god planering, bra kommunikation mellan lärare och bra engagemang. 

Ansvaret för ekonomin är svårt för den enskilda läraren då det är andra ramfaktorer som 

spelar in och inte ligger på lärarnas ansvar. En lösning på tid och ekonomibiten som 

majoriteten av lärare säger sig uppleva skulle kunna vara att arbeta ämnesöverskridande. Att 

göra studiebesök i en kyrka kan kopplas samman med historia, t ex genom kristendomens roll 

i samhället. Ett annat exempel är ämnet geografi som kan kopplas med stadsplanering och här 

menar jag att jämförelser kan göras mellan hur det byggdes förr i tiden och nu. 

  

Lena Krokfors (Skolvärlden, 2016) argumenterar för att det är fel att välja bort studiebesök av 

rädsla att hamna efter i ordinarie undervisning. Hennes forskning resulterade i att den aktuella 

undervisningsstrukturen behöver moderniseras och fokus behöver ligga på att utveckla 

färdigheter som maskiner inte klarar av, däribland kreativt tänkande och interaktivitet. En 

viktig del i den förändringen är att placera mera av undervisningen utanför klassrummet. 

Resultatet visar också elevernas självförtroende och tilltro till den egna förmågan ökar och att 

det är en igenkänningsfaktor att röra sig i autentiska miljöer. 

 

I den tidigare forskningen argumenterar Jakubowski (2003) att anledningen till att lärare 

använder sig av studiebesök som en didaktisk metod har stor betydelse när det handlar om att 

få eleverna aktiva i sitt lärande genom att sammankoppla undervisningen med närmiljö och 

det omgivande samhället. Både Rantatalo (2002 och Szczepanski (2008) diskuterar samma 

sak och kommer fram till att användandet av studiebesök är ett sätt att komplettera 

läroböckerna. Hermansson Adler (2014) är inne på samma linje där han hävdar vikten av att 
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vara på en autentisk plats. Han menar att det bidrar till att det skapas nya förutsättningar för 

lärande. Det här synsättet på lärande stämmer väl överens med Freinets teorier om att en 

viktig del i lärandet är att förvärva sig kunskap praktiskt. En viktig faktor som Freinet 

poängterar är att det man gör ska ha en mottagare. 

7 Slutsats 

I den här uppsatsen har jag valt att lyfta ett lärarperspektiv på att använda studiebesök som 

undervisningsmetod i årskurs F-3. Alla deltagare är överens om vikten av att använda 

metoden i sin undervisning och poängterade också att det värdefulla mötet och koppling till 

verkligheten som bidrar med både personlighetsutveckling, förändrad syn på både människor, 

ökad självförtroende osv. Alla deltagare är överens om att det finns organisatoriska problem 

som handlar om tid, personal och ekonomi. Trots att problematiken finns verkar de ändå hitta 

lösningar eftersom alla lärare använder sig av studiebesök. Ett av skolans uppdrag är att ge 

eleverna kompetens och verktyg för att tillsammans leva i samhället. Kombinationen av att 

använda sig av läromedel och studiebesök bidrar till att eleverna får de verktyg och den 

kompetens de behöver. Det som är främmande blir bekant och egenskaper som att 

kommunicera, kritisera och visa respekt för andra, är en viktig del av att leva i samhället. 

Därför är kopplingen till verkligheten så otroligt viktig. 

 

8 Vidare forskning 

En intressant infallsvinkel om vidare forskning skulle kunna handla om att både intervjua och 

möjligen observera studiebesök, utifrån ett ämnesöverskridande synsätt på lärande. Det skulle 

möjligen kunna vara en lösning på utmaningarna som handlade om tid och ekonomi. Ett 

ämnesöverskridande arbetssätt tror jag skulle underlätta då alla so-ämnen har samma centrala 

innehåll. 
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Bilaga-Intervjufrågor 

1. I vilka So-ämnen förekommer studiebesök? Fundera gärna utifrån varje So-ämne. 

2. Hur ser arbetet ut före och efter ett studiebesök? Syftet? 

3. Vad tillför studiebesök i undervisningen? 

4. Hur upplever du som lärare studiebesök? 

5. Vilka problem/hinder ser du med studiebesök? 

 

Följdfrågor:  

Hur kommer det sig att man inte använder studiebesök inom Geografi? 

Varför är det viktigt med en förförståelse? 

Kan du utveckla varför du väljer att lägga studiebesök först? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


