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Studien syftar till att belysa hur åtta grundskollärare F-3 beskriver att de arbetar 

med studiebesök i So-undervisningen. Studiebesök och undervisning på annan 

plats än i klassrummet är enligt forskning positivt för elevers kunskapsutveckl-

ing. Studien har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer av 

legitimerade grundskollärare. Resultatet visar att alla tillfrågade lärare ställer sig 

positiva till att använda sig av studiebesök i undervisningen. Emellertid visar 

även resultatet att mängden studiebesök som lärarna genomför skiljer sig åt be-

roende på olika påverkansfaktorer. Studien har tolkats med hjälp av det 

pragmatiska perspektivets syn på undervisning som innebär att teori och praktik 

ska samspela med varandra samt att undervisningen ska bygga på elevernas tidi-

gare erfarenheter. 
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1 Inledning  

Klockan är 11.00 och alla elever i årskurs tre från Storskolan står i en ring tillsammans 

med sin klasslärare runt en guide vid en fornlämning. Guiden berättar med stor inle-

velse om hur vikingarna brukade offra djur till sina asagudar. Två av eleverna börjar 

plötsligt springa kors och tvärs genom ringen. Tre elever upptäcker en förbipasserande 

hund som upptar hela deras fokus. Flera av eleverna börjar skruva på sig och till slut 

är det bara läraren som uppmärksamt lyssnar till guidens berättelse.  

Händelsen utspelade sig vid ett studiebesök som ägde rum under ett vikariat som en 

av oss lärarstudenter deltog i. En fråga om studiebesökets syfte och vad eleverna fick 

ut av So-lektionen väcktes när vi tillsammans diskuterade händelsen. I läroplan och 

styrdokument för skolan står att eleverna i So-undervisningen ska få möjlighet: ”[a]tt 

undersöka verkligheten” (Skolverket, 2017, s. 192). Samtidigt säger forskning att 

undervisning som bedrivs utanför klassrummets fyra väggar, och där eleverna själva 

får vara aktiva i sin inlärningsprocess, är ett av de mest effektiva sätten till att utveckla 

elevernas kunskaper (Szczepanski & Dahlgren, 2011). För att ett studiebesök ska kunna 

utveckla elevernas kunskaper bör dock besöket innehålla ett syfte som är tydligt för 

eleverna. Detta för att stärka elevernas motivation och lust till att lära och för att göra 

undervisningen begriplig (Coughlin, 2010). Flertalet genomförda studier är samstäm-

miga kring vikten av att läraren planerar och genomför lektionerna så att inga 

oklarheter kring undervisningssyftet uppstår. Detta har visat sig vara en tydlig fram-

gångsfaktor i elevernas kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2012). Emellertid finns 

annan forskning inom området som pekar på att många lärare brister i att klargöra 

lärandemålen i undervisningen. Dessa lärare tenderar att ha en alltför aktivitetsinrik-

tad undervisning som saknar ett tydligt och uttalat undervisningssyfte (Wiliam, 2013). 

Frågan är hur lärare arbetar med studiebesök inom So-undervisningen.  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

I läroplanen står det att eleverna i So-undervisningen ska arbeta med ”[a]tt undersöka 

verkligheten” (Skolverket, 2017, s. 192). Detta kan tolkas som att delar av undervis-

ningen även bör ske genom studiebesök eller äga rum på andra platser än inom skolan. 

Undervisning på annan plats än i klassrummet kan ha positiva effekter på elevers 
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lärande, vilket forskning visar. Dock bör ett tydligt uttalat syfte och en god planering 

finnas innan studiebesöken äger rum. Annars riskerar läraren att inte nå fram med 

kunskapsinnehållet till eleverna. Syftet med föreliggande studie är att belysa hur åtta 

grundskollärare F-3 beskriver att de arbetar med studiebesök inom So-undervis-

ningen. Studiens syfte uppnås genom att besvara följande fyra forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver grundskollärare F-3 att de arbetar med förarbetet inför studiebe-

sök inom So-undervisningen? 

2. Hur beskriver grundskollärare F-3 att de arbetar med efterarbete, återkoppling 

och utvärdering av studiebesök inom So-undervisningen? 

3. Hur anser grundskollärare F-3 att studiebesök bidrar till elevernas kunskapsut-

veckling inom So-undervisningen? 

4. Finns det något som hindrar grundskollärare F-3 att genomföra studiebesök 

inom So-undervisningen och i så fall vad? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel där det första kapitlet beskriver föreliggande studies 

problemområde, syfte och forskningsfrågor. I det andra kapitlet följer en tillbakablick 

på hur studiebesök bedrivits historiskt sett i skolan, hur studiebesök benämns i styr-

dokumenten samt en redovisning över tidigare forskning inom området. Det tredje 

kapitlet beskriver studiens teoretiska perspektiv. I uppsatsens fjärde kapitel redovisas 

metodval, hur urvalet av respondenter skedde, hur databearbetningen bedrevs samt 

hur studien förhåller sig till de etiska principerna. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

studiens trovärdighet och pålitlighet. I kapitel fem redovisas studiens resultat i form 

av sju olika kategorier. Därefter följer en resultatanalys samt svaren på studiens fyra 

forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. Uppsatsen avslu-

tande kapitel består av en diskussion kring studiens resultat, val av metod samt 

framtida forskning. 
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2 Kontext 

Kapitlet innehåller en historisk tillbakablick på studiebesökens roll i undervisningen. 

Vidare redogörs hur studiebesök kan tolkas i styrdokumenten. Avslutningsvis redovi-

sas tidigare forskning kring hur studiebesök bedrivs i skolan. 

2.1 Historisk bakgrund till studiebesökens roll i undervis-

ningen 

Det svenska traditionella skolsystemet där lärandet sker innanför skolans fyra väggar 

är en relativ ung företeelse inom människans utvecklingshistoria. Innan det fanns sko-

lor hade människorna ett nära samband mellan det sammanhang där de inhämtade 

kunskaper och det sammanhang där dessa kunskaper skulle omsättas till handling. In-

stiftandet av skolan löste upp de starka banden som fanns mellan teori och praktik. 

Detta ledde till att lärandet till stor del övergick från att vara autentiskt till att bli arti-

ficiellt vilket gjorde att kunskapen i väsentliga delar fråntogs sitt ursprungliga 

sammanhang och blev skilt från verkligheten (Szczepanski, 2007). 

Dock är det som idag kallas studiebesök, undervisning förlagd till annan plats än det 

traditionella klassrummet, ingen ny företeelse. Många kända pedagoger som Jean Jac-

ques Rousseau (1712–1784), Ellen Key (1849–1926) och John Dewey (1859-1952) 

betonade vikten av att låta undervisningen ha en tydlig kontakt med verkligheten. 

Dessa pedagoger lyfte alla fram vikten av att nya lärdomar bör inhämtas med alla sin-

nen, genom upplevelser, för att bli beständig kunskap (Szczepanski, 2007). 

Ellen Key var en av de främsta svenska reformpedagogerna under 1900-talet och har 

haft stort inflytande på skolsystemet. Hon arbetade för en barncentrerad pedagogik 

som skulle ta sin utgångspunkt från elevernas egna erfarenheter genom aktiviteter där 

eleverna gavs möjlighet till att studera verkligheten. Key såg barnet som samhällets 

framtid och hon ställe sig kritisk till hur det tidiga 1900-talets skola var organiserad. 

Hon menade att skolan var alltför teoretisk och verklighetsfrånvänd vilket ledde till att 

eleverna tappade lusten till att lära. Key ansåg att skolan var för abstrakt och skild från 

verklighetens samhälle och menade att lärarna inte borde stå och föreläsa för eleverna 

utan att dessa själva borde få uppleva verkligheten. All undervisning borde föra ele-

verna till verkligheten och för ett studium av denna istället för att enbart bestå av 
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referat av det verkliga livet. Key menade att enda sättet för eleverna att bli bildade var 

genom förstahandsinformation och genom att själva få se, känna och uppleva det som 

lärarna föreläste om i skolan: ”Denna bildning kan vara vunnen på det mest regellösa 

sätt; kanske vid aftonbrasan eller på ängen; vid havsstranden eller i skogen” (Kroks-

mark, 2011, s. 369). Dock menade Key att det antagligen skulle dröja ända till slutet av 

2000-talet innan Sverige fick en skola som var mer elevcentrerad och verklighetsan-

knuten. 

Svensk skola och undervisning har ända sedan folkskolans införande 1842 varit präg-

lad av klassisk överföringspedagogik med en stor andel katederundervisning. Detta 

trots flertalet utredningar som genomförts från 1970-talet och framåt där det framkom 

att skolan även bör ha inslag av andra arbetsformer. Från 1970 till 1974 genomförde 

dåvarande Skolöverstyrelsen en utredning över skolans inre arbete, den så kallade SIA-

utredningen, där det påtalades att skolan bör samverka med samhället och att under-

visningen bör ha inslag av omvärldsstudier. Eleverna skulle ges möjlighet att skapa sig 

en helhetsbild i sitt lärande. Skolöverstyrelsen hävdade vid denna tidpunkt att verklig-

hetsanknytning och problembaserat lärande var viktiga aspekter som skolan måste 

fokusera på men detta möttes av starkt motstånd från dåtidens politiska opposition. 

Den borgliga oppositionen menade att dessa aspekter var orealistiskt nonsens och att 

läroboksstudier med en lärarauktoritet fortfarande var hur undervisningen bäst borde 

bedrivas (Egidius, 2001). 

Med läroplanen som kom 1980 (Lgr 80) tydliggjordes att eleverna i skolan ska stimul-

eras till en allsidig utveckling genom att utveckla kompetenser som kreativa förmågor 

och logiskt tänkande. I denna läroplan formulerades även direktiv om att skolan ska 

samverka med näringslivet och att näringslivets förhållanden måste konkretiseras i 

undervisningen. Dock ansåg många att detta tankesätt fortfarande var orealistiskt och 

”flummigt” vilket ledde till att det mesta av undervisningen fortsatte att bedrivas på 

traditionellt vis och där det huvudsakliga fokuset låg på att lära eleverna det som stod 

i läroböckerna (Egidius, 2001). 

Dagens undervisning och utbildning 2017 domineras fortfarande av en kunskapssyn 

som värderar referatkunskap förvärvad i klassrumsmiljö högre än erfarenhetskunskap 

som förvärvats vid andra lärmiljöer än det traditionella klassrummet. Detta trots att 

forskning och studier visar att undervisningen borde ha inslag av autentiska lärmiljöer 

där eleverna får förstahandserfarenheter och där deras alla kompetenser får möjlighet 
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att utvecklas (Szczepanski, 2007). Med en undervisning som har inslag av studiebesök 

går detta att uppnå vilket i förlängningen kan leda till att eleverna utvecklar mer livs-

kraftig kunskap som de har nytta av i det ”verkliga” livet.  

2.2 Studiebesök i styrdokumenten 

I styrdokumenten för grundskolan F-3 står det inte explicit att undervisningen i de 

samhällsorienterade ämnena ska bedrivas med hjälp av studiebesök. Emellertid står 

det att eleverna ska få möjlighet ”[a]tt undersöka verkligheten” (Skolverket, 2017, s. 

192) vilket kan ge belägg för att undervisningen även bör ha inslag av studiebesök. I 

det centrala innehållet för fritidshemmen finns dock studiebesök upptaget (Skolverket, 

2017, s. 26) och när eleverna når årskurs fyra ska de i ämnet geografi genomföra fält-

studier (Skolverket, 2017, s. 193). 

2.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att studiebesök har en positiv inverkan på elevernas kunskaps-

utveckling, om de planeras och genomförs på rätt sätt (Coughlin, 2010). När 

klassrumsundervisningen i So-ämnena kopplas samman med verkligheten utanför vi-

sar studier att detta är en framgångsfaktor för elevernas lärande. Studiebesöken kan 

göra eleverna mer involverade i sin egen lärprocess om de får möjlighet att reflektera 

och kritiskt granska de nya erfarenheterna som studiebesöken ger. Studiebesöken kan 

även hjälpa eleverna till att få en fördjupad förståelse för sina tidigare kunskaper som 

de lärt sig i klassrummet. Genom att eleverna får möjlighet att utforska sina teoretiska 

kunskaper med hjälp av praktik blir kunskapen mer beständig (Jakubowski, 2003). 

Teach me and I will forget. 

Show me and I may remember.  

Involve me and I will understand.  

(Gammalt kinesiskt ordspråk, Jakubowski, 2003, s. 24) 

Om studiebesöken dessutom är utformade så att eleverna får chans att byta kunskaper 

med varandra läggs ytterligare en dimension till lärandet. Detta ger eleverna en möj-

lighet att lära av varandra och kan fungera som ett kvitto för läraren att dennes 

förarbete nått fram (Jakubowski, 2003). 
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Det finns även forskning som visar att undervisning där lärande växelvis sker inomhus 

och utomhus är främjande för elevernas kunskapsutveckling. När undervisningen 

flyttas ut från klassrummet och istället äger rum i en autentisk miljö blir lärandet och 

kunskaperna mindre abstrakta för eleverna. Genom att låta eleverna komma i direkt-

kontakt med kulturella fenomen, platser och skeenden, skapar det förutsättningar till 

ett naturligt lärande. Eleverna kan genom studiebesöken få möjlighet till att inte bara 

se och lyssna utan även rent fysiskt ta på det som de upplever, vilket är ett naturligt 

utforskande arbetssätt för människan. Studiebesök som metod kan vara ett komple-

ment till den ordinarie undervisningen och kan fungera som en egen lärandeform. 

Studiebesöken kan öppna upp för elevernas tankar, känslor och handlingar och har 

heller ej de fysiska begränsningar som ett klassrum kan ha (Szczepanski, 2014). 

För att skapa goda förutsättningar för att öka elevernas kunskaper bör studiebesöken 

planeras och genomföras med en tydlig förankring i skolans styrdokument. Detta blev 

tydligt i en studie som genomfördes under åren 2007 till 2008 i Pennsylvania, USA. 

Under dessa två år bedrevs ett samarbete mellan den lokala skolan, kommunen och 

universitetet där dessa aktörer tillsammans utformade ett program för att stärka ele-

vernas kunskaper inom de samhällsorienterade ämnena. Programmet innebar att en 

gammal skola från 1930-talet varsamt restaurerades för att bli så autentisk som möj-

ligt. Dit förlades sedan en del av studiebesöken inom So-undervisningen som den 

lokala grundskolan genomförde. Programmet innehöll även lektionsplaneringar som 

lärarna kunde använda som stöd i sitt för-, under- och efterarbete av studiebesöken. 

Förarbetet bestod i att under två lektioner ge eleverna en viss förförståelse för platsen 

där studiebesöket skulle äga rum. Detta innebar att eleverna först fick lyssna till en 

historia som handlade om hur livet kunde se ut för en elev som gick i skolan under 

1930-talet. Därefter fick eleverna se och känna på historiska föremål som fanns vid den 

tiden. Vid det andra lektionstillfället gjorde läraren och eleverna tillsammans en tids-

linje över tidsspannet 1900–2000 där eleverna fick sätta ut bilder på exempelvis en 

barbiedocka, en dator och andra världskriget. På tidslinjen märktes även år 1930 ut för 

att eleverna skulle få en känsla för när år 1930 egentligen var (Coughlin, 2010).    

Studiebesöket ägde ofta rum tidigt under höstterminen eller sent under vårterminen. 

Under studiebesöket fick eleverna först möjlighet att ta in hela den historiska platsen 

och sedan fick de testa på hur det var att gå i skolan under tidigt 1930-tal. Varje elev 

fick även en text med en personbeskrivning av en tredjeklasselev som gick i skolan 
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under 1930-talet. Denna text låg till grund för hur eleverna skulle agera och uppträda 

under resten av studiebesöket (Coughlin, 2010).  

Efter att studiebesöket ägt rum skedde ett efterarbete inne i klassrummet. Under ef-

terarbetet fick eleverna chans att reflektera över vad de sett och upplevt under själva 

studiebesöket. Arbetet kunde genomföras genom att låta eleverna skriva en berättande 

text om en person som levde och gick i skolan under 1930-talet. Efterarbetet kunde 

även bestå i att eleverna fick jämföra 1930-talets skola med 2000-talets skola. Detta 

gjordes genom diskussioner eller genom att eleverna fick skriva en argumenterande 

text. Arbetet gick att förändra och modifiera så att det kopplades samman med läro-

planens kunskapskrav vilket gjorde att syftet med studiebesöket uppnåddes (Coughlin, 

2010). Just reflektion anses av många forskare vara den avgörande faktorn till elevers 

kunskapsutveckling. Genom reflektionen ges eleverna en möjlighet att ta tillvara på de 

erfarenheter som de får av studiebesöket. Då skapas en djupare mening och förståelse 

eftersom studiebesöket kopplas samman med elevernas tidigare kunskaper (Bek, 

2012). De praktiska aktiviteterna som eleverna fick utföra under studiebesöken kan 

bidra till en ökad inlärning. Detta eftersom praktiska inslag kan få eleverna att se sam-

banden mellan studiebesökets upplevelsebaserade inlärning och elevernas tidigare 

teoretiska kunskaper. Lärarna i Coughlins studie tyckte även att det var till stor hjälp 

att få material och färdiga lektionsförslag innan studiebesöken skulle äga rum. Detta 

material gjorde planeringen lättare och gjorde att syftet och kopplingen till kursplanen 

fanns med (Coughlin, 2010). 

Ytterligare en studie som gjorts i USA visar att när studiebesöken genomförs med hjälp 

av den personal som finns tillgänglig vid platsen där besöket äger rum, och där material 

i förväg skickats ut med en enklare lektionsplanering, ger positiva effekter på elevernas 

inlärning. Många platser som skolor i USA besöker i undervisningen erbjuder före-, 

under- och efterarbete som lärare kan använda sig av för att bibringa eleverna de kun-

skaper som arbetsområdet täcker. Studiebesöken är ofta lokaliserade till närområdet 

och lokala platser i skolans närhet, vilket gör att de har stor potential till att utveckla 

elevernas samhällskunskaper. Detta motiverar eleverna till att lära sig om nya platser 

de annars aldrig skulle få chans till att uppleva. Om läraren dessutom använder sig av 

det lektionsmaterial som tillhandahållits, skapar det bättre förutsättningar för eleverna 

att ta till sig syftet med studiebesöket (Noel & Colopy, 2006). Emellertid pekar andra 

studier på att det kan skilja sig mycket mellan vilken guidning och förberedande 
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material som läraren och eleverna erbjuds. På vissa ställen erbjuds en utbildad peda-

gog som genomför en grundlig tur medan vid andra platser får eleverna och läraren 

bara en enkel guidning med en turistbroschyr som stöd (Coughlin, 2010). 

Studiebesök kan användas för att ge eleverna en djupare förståelse för den värld de 

lever i. När eleverna får chans att applicera den information de fått från klassrumsun-

dervisningen, med en autentisk plats utanför klassrummet, kan det öka deras 

omvärldsförståelse. Genom studiebesök får eleverna möjlighet att använda sig av den 

lärobok som verkligheten har att erbjuda. Undervisningen blir på detta sätt baserad på 

den förstahandsinformation som samhället ger. Eleverna får möjlighet att förena teori 

med praktik genom studiebesöken (Coughlin, 2010; Dahlgren, 1997). När eleverna får 

chans att möta autentiska personer från ”verkligheten” och i mötet med dessa få möj-

lighet att ställa egna frågor skapar det en levande inlärning. Studiebesöken låter även 

eleverna få uppleva platser som de själva läst om på riktigt, vilket kan leda till att ele-

verna får tillgång till förstahandsinformation (Britton, 2014).  

Att använda sig av studiebesök som metod rymmer dock en rad didaktiska övervägan-

den som läraren måste ta i beaktning. Ur ett lärarperspektiv bör läraren fundera kring 

varför ett studiebesök är aktuellt, på vilket sätt det ska genomföras och var det ska äga 

rum. Läraren bör även planera hur förarbetet i klassrummet ska se ut före studiebesö-

ket men även hur under- och efterarbetet ska bedrivas. Forskning visar att 

förberedelserna innan ett studiebesök är oerhört viktiga för att eleverna ska ta till sig 

kunskapsinnehållet som besöket är tänkt att ge. Förarbetet innan studiebesöket äger 

rum hjälper eleverna att relatera till det som de möter (Britton, 2014). Läraren bör 

även vara tydlig med vilket syfte som studiebesöket har, vilket kan tyckas vara en själv-

klar del av undervisningen. Dock visar forskning att många lärare brister i att klargöra 

lärandemålen i undervisningen vilket gör det problematiskt för eleverna att förstå vilka 

kunskaper det är tänkt att de ska utveckla. Många lärare har även svårt att skilja läran-

demålen från aktiviteterna vilket kan resultera i en alltför aktivitetsinriktad 

undervisning med avsaknad av ett tydligt undervisningssyfte. I undervisningen behö-

ver eleverna få vetskap om var de befinner sig i sitt lärande, vart de är på väg och vad 

det slutgiltiga målet är. Utan denna guidning är det nästintill omöjligt för eleverna att 

utveckla sina kunskaper (Wiliam, 2013). Vad en lärare väljer att lära ut och hur läraren 

gör detta har stor påverkan på elevernas kunskapsutveckling. Studiebesök kan vara 
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både triviala utflykter eller en värdefull inlärningsmetod - det är hur läraren väljer att 

använda sig av dem som är avgörande (Coghlin, 2010). 

Sammanfattningsvis visar genomgången att tidigare forskning om studiebesökens ut-

rymme i undervisningen är relativt sparsam. Framförallt sett till hur studiebesöken 

konkret ska planeras, genomföras och utvärderas i förhållande till So-undervisningens 

kunskapskrav. Emellertid visar den tidigare forskningen att om studiebesöken inte för-

bereds noggrant och grundligt innan de äger rum bidrar de inte till att utveckla 

elevernas kunskaper. Forskningen visar att syftet med studiebesöken bör vara tydligt 

beskrivet för eleverna. Annars blir undervisningstillfället bristfälligt. Tidigare genom-

förda studier visar även att eleverna bör ges möjlighet till en viss förförståelse inför 

studiebesöken för att dessa ska leda till nya kunskaper inom ämnet (Coughlin, 2010; 

Noel & Colopy, 2006). För att öka elevernas lärande bör eleverna själva få vara enga-

gerade och aktiva under studiebesöken (Coughlin, 2010). Dock visar flertalet 

genomförda studier att studiebesök är sällsynta i dagens skola vilket kan bero på den 

resurs- och tidsbrist som ofta förekommer (Coughlin, 2010; Gustafsson, 2016; Schmi-

dinger, Brandt & Brandt, 2015). 

3 Teoretiskt perspektiv 

Skolans uppdrag är ge eleverna de verktyg som krävs för att i framtiden fungera som 

aktiva samhällsmedborgare. Därför bör undervisningen i skolan vara elevcentrerad 

och bedrivas med utforskande och problemlösande arbetsmetoder (Skolverket, 2017). 

En kunskapssyn som stämmer väl överens med detta är den pragmatiska och det är 

med denna syn i åtanke studien kommer att genomföras. Att koppla samman lärandet 

som sker i skolan med elevernas livsvärld är en central del inom pragmatismen ef-

tersom det anses vara det som krävs för att eleverna ska utveckla en meningsfull och 

giltig kunskap (Phillips, 2014).  

En pedagog som med sitt pragmatiska synsätt haft ett stort inflytande på skolans pe-

dagogiska utformning är John Dewey (1859–1952). Dewey förespråkade en 

undervisning som borde knyta an till elevernas livsvärld utanför skolan och bygga vi-

dare på deras tidigare erfarenheter. Detta för att undvika att göra skolan till en isolerad 

plats skild från samhällslivet (Säljö, 2010). Dewey menade att de lärandeprocesser som 

äger rum i skolan inte ska skiljas från det lärande som äger rum på andra platser och i 
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andra sociala kontexter. Dewey ville att skolan skulle spegla den verklighet och det liv 

som eleverna var förtrogna med från hemmet och vardagslivet. Genom att undervis-

ningen gradvis stödjer eleverna i deras utveckling mot aktiva samhällsmedborgare, 

med hjälp av arbetsformer som speglar samhällslivet utanför, skapas ett samspel mel-

lan skolan, hemmet och samhället (Dewey, 2004; Kroksmark, 2003). När skolarbetet 

baseras på elevernas tidigare erfarenheter och med en tydlig verklighetsförankring 

upplevs det dessutom som mer meningsfullt. Detta skapar en starkare motivation hos 

eleverna som är långt mer verkningsfull än abstrakta instruktioner från läraren. Emel-

lertid måste även målen för undervisningen vara tydliga och upplevas som nåbara för 

eleverna för att de ska behålla motivationen. Dewey arbetade även för att motverka 

motsatsförhållandena mellan teori och praktik och menade att undervisningen bör ha 

inslag av laborativa moment där eleverna får experimentera och vara aktiva i sina lär-

processer. När eleverna får använda laborativa metoder tillägnar de sig nya praktiska 

erfarenheter. Dock är det viktigt att de praktiska inslagen inte tar bort den teoretiska 

biten i undervisningen. En undervisning som innehåller både teori och praktik ger 

bättre kunskapsutveckling hos eleverna (Kroksmark, 2003; Dewey, 2004).  

Ett bärande drag inom pragmatismen är att skolan bör vara framåtsyftande, progressiv 

och nytänkande. Skolan bör innehålla undervisning som är utforskande och som syftar 

mot den framtid eleverna går till mötes. Detta kan göras genom att lära eleverna att 

söka efter ny kunskap och själva undersöka det som de stöter på (Forsell, 2011). Under-

visningen får inte bestå av enbart litteraturstudier utan arbetet i skolan bör samtidigt 

kopplas samman och bekräftas av det omgivande samhället. Eleverna måste även få 

vara aktiva i sin inlärningsprocess och de ska inte ses som passiva receptorer av för-

medlad kunskap (Kroksmark, 2003). För att eleverna ska tillägna sig kunskaper som 

går att använda utanför klassrummet bör undervisningen bestå av meningsfulla akti-

viteter. På det viset kan skolan fungera som länken mellan samhällslivet och eleverna 

(Phillips, 2014).  

The school itself shall be made a genuine form of active community life, instead of a place set 

apart in wich to learn lessons (Dewey, 1961, s. 16). 

 



 11

4 Metod 

Kapitlet innehåller en redovisning av metodval och respondenturval. I detta kapitel 

finns även ett stycke om hur data samlats in, kategoriserats och bearbetats. Vidare föl-

jer en redogörelse för hur de etiska reglerna beaktats i studien. Avslutningsvis 

redovisas studiens trovärdighet och pålitlighet.  

4.1 Metodologi 

Denna studie är inriktad mot lärares uppfattningar om studiebesök i So-undervis-

ningen. Eftersom studien är riktad mot människors egna uppfattningar bör metoden 

vara av kvalitativ karaktär. En kvalitativ studie fokuserar på hur deltagarna upplever 

och förstår den verklighet de befinner sig i och metoden syftar till att beskriva delta-

garnas personliga tolkningar. I en kvalitativ studie utgår man från att det inte finns en 

absolut objektiv sanning utan att verkligheten ser olika ut beroende av vem som tolkar 

den. Den kvalitativa forskaren blir därför själv ett viktigt redskap i att samla in och 

tolka den information som studien genererar. En kvalitativ metod är även lämplig vid 

studier som inbegriper en liten grupp av individer eftersom den går på djupet och ger 

en fyllig beskrivning av ett visst fenomen. Syftet med studien är att ta reda på vad re-

spondenterna anser. Detta lyfter fokuset från forskarnas egna ståndpunkter och riktas 

istället mot de tillfrågades svar. En kvalitativ forskning har vissa begränsningar sett till 

möjligheten att generalisera då deltagarna i studien inte representerar en hel yrkes-

grupp (Bryman, 2011). Studiens resultat gör således inga anspråk på att eftersträva 

generaliserbarhet.  

4.2 Genomförande 

För att samla in data till denna studie användes semistrukturerade intervjuer. Att an-

vända sig av semistrukturerade intervjuer skapar möjligheter till uttömmande 

beskrivningar från respondenterna. Detta kan i sin tur öppna upp för följdfrågor som 

kan ge nyanserade och detaljerade svar. Semistrukturerade intervjuer är av följsam ka-

raktär och ger utrymme till respondenternas personliga åsikter, vilket är att föredra i 

denna studie. En semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en uppsätt-

ning frågor i form av en intervjuguide eller ett frågeschema där frågorna inte följer en 

strikt ordning. Denna form av intervju har mer allmänt formulerade frågor vilket gör 
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att intervjuaren kan lyfta relevanta svar från respondenten och därigenom ställa ytter-

ligare frågor (Bryman, 2011). Vid genomförandet av intervjuerna i denna studie 

användes en intervjuguide. Denna guide gjorde att en viss jämförbarhet mellan de olika 

intervjutillfällena skapades trots att intervjuerna genomfördes av två olika personer. 

De åtta grundskollärarna fick i god tid innan intervjuerna bekanta sig med intervjufrå-

gorna och alla intervjuer ägde rum vid respondenternas respektive arbetsplatser. Detta 

skapar en trygghet för intervjupersonerna vilket är viktigt för att få uttömmande svar.   

4.2.1 Datainsamlingsmetod 

I denna studie intervjuades åtta grundskollärare. Lärarna arbetar vid olika skolor men 

med elever inom samma åldrar (F-3). Skolorna är belägna inom skilda socioekono-

miska distrikt. Lärarna kommer att benämnas med L1-L8 i denna studie.  

L1 har arbetat som grundskollärare i fem år. L2 har arbetat som grundskollärare under 

18 år. L3 har arbetat som grundskollärare i åtta år. L4 har arbetat som grundskollärare 

i 20 år. L5 har arbetat som grundskollärare i 13 år. L6 har arbetat som lärare i 17 år. L7 

har varit verksam som lärare i sju år och L8 har arbetat som lärare under två år. 

Vid intervjuerna avsattes generöst med tid för att inte på något sätt forcera responden-

ternas svar. Utgångspunkten för intervjuerna låg i studiens fyra forskningsfrågor som 

utmynnade i 13 intervjufrågor. Genom den semistrukturerade formen av intervju gavs 

det möjlighet till följdfrågor. Respondenterna delgavs information om studiens syfte 

och om de forskningsetiska principerna i god tid innan intervjuerna ägde rum. Delta-

garna tillfrågades även om medgivande för ljudupptagning av intervjuerna.  

4.2.2 Urval 

I studien användes ett målinriktat bekvämlighetsurval. Att använda sig av ett målin-

riktat urval innebär att välja respondenter relevanta för studiens syfte. Denna typ av 

urvalsprocess innebär även att forskaren försöker att få en stor variation på deltagar-

nas egenskaper (Bryman, 2011). Denna studie syftar till att belysa grundskollärares syn 

på studiebesök inom So och därför valdes åtta grundskollärare som alla är yrkesverk-

samma inom skolans tidigare åldrar. Grundskollärarna arbetar vid olika skolor under 

olika socioekonomiska förhållanden vilket ger social bredd till denna studie.  
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Ett bekvämlighetsurval innebär att en studie riktar sig mot de respondenter som finns 

tillgängliga under studiens tidsram (Bryman, 2011). De i studien tillfrågade lärarna 

fanns tillgängliga och var villiga till att delta vilket var avgörande för genomförandet. 

4.2.3 Databearbetning och kategorisering 

För att säkerställa att alla svar framkom från intervjuerna, dokumenterades dessa med 

hjälp av ljudupptagningar, som sedan transkriberades. Detta gjorde det möjligt att gå 

igenom intervjuerna vid upprepade tillfällen vilket skapade goda analysmöjligheter. De 

transkriberade svaren från intervjuerna sorterades i olika kategorier som blev synliga 

genom databearbetningen. Genom att jämföra lärarnas utsagor med varandra blev det 

tydligt att vissa svar kunde kopplas till samma tema. Dessa teman utgjorde grunden 

till de kategorier som skapades. Kategorierna som skapades utgick från det pragma-

tiska synsättet och databearbetningen resulterade i sju kategorier. 

4.3 Etiska överväganden 

I denna studie har de fyra forskningsetiska principerna (informationskravet, samtyck-

ekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) beaktats (Vetenskapsrådet, 

2011). Detta gjordes genom att ett informationsbrev kring studiens syfte skickades till 

de åtta respondenterna. Respondenterna fick genom brevet möjlighet till att ge sitt 

samtycke om deltagande i studien. I brevet framgick det att studien var frivillig, ano-

nym och att studien kommer att resultera i en studentuppsats som publiceras på DiVA.  

4.4 Pålitlighet och trovärdighet 

Graden av pålitlighet som en studie har beror på i vilken mån som studien kan anses 

vara tillförlitlig. Pålitlighet uppnås genom att redovisa alla faser i studien. Då skapas 

en transparens i studiens genomförande vilket leder till att eventuella oklarheter för-

svinner. En studie blir även mer pålitlig när forskaren förhåller sig objektiv under 

studiens gång och inte låter sina egna värderingar påverka utförandet (Bryman, 2011). 

Inget skeende har dolts i denna studie och heller ej förvanskats under databearbet-

ningsprocessen. Alla moment som genomförts i studien har framförts på ett tydligt sätt 

och forskarna har förhållit sig objektiva vilket gör att studien har en hög grad av pålit-

lighet. 
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Trovärdighet uppnås när en studie mäter det den avser att mäta, vilket innebär att stu-

diens forskningsfrågor måste vara tydligt kopplade till studiens syfte. När en studie är 

av kvalitativ karaktär och syftar till att belysa människors upplevelser och personliga 

åsikter kring ett ämne kan dock trovärdigheten bli svår att fastställa. Denna studie har 

emellertid en hög grad av trovärdighet eftersom forskningsfrågorna har en tydlig kopp-

ling till studiens syfte och eftersom respondenterna har en bred erfarenhet och god 

kunskap kring undervisning i So. En studie får även en högre grad av trovärdighet när 

den följer de gängse regler för forskning, vilket är fallet med denna studie (Bryman, 

2011). Trovärdigheten stärks ytterligare i denna studie eftersom transkriptionerna ge-

nomförts under noggranna former. 

5 Resultat 

Resultatet från intervjuerna kommer att redovisas i form av sju kategorier med ur-

sprung från det teoretiska perspektivet. Lärarna som medverkat vid intervjuerna 

kommer att benämnas L1-L8. 

5.1 Kategorier 

Resultatet av studien har sorterats med hjälp av det teoretiska perspektivet som menar 

att undervisningen bör bestå av ett samspel mellan teori och praktik samt att elevernas 

erfarenheter bör ligga till grund för undervisningen i skolan. Detta gav följande sju ka-

tegorier: förarbete kopplat till förkunskaper, elevernas aktiva lärande, guidade 

studiebesök, efterarbete och reflektion, skolområdets påverkan, lärarens påverkan 

och samarbete mellan skola och hem. Kategorierna blev tydliga vid sorteringen av det 

insamlade materialet och var återkommande teman i lärarnas utsagor.  

5.1.1 Förarbete kopplat till förkunskaper 

Enligt studiens teoretiska perspektiv bör undervisningen baseras på elevernas tidigare 

erfarenheter för att de ska kunna utveckla nya kunskaper. De i studien tillfrågade 

grundskollärarna menade att en av de viktigaste aspekterna i förarbetet kring studie-

besök var att synliggöra elevernas förkunskaper om ämnet. Detta gjordes främst 

genom samtal och diskussioner inne i klassrummet där eleverna även fick möjlighet 

att skriva egna frågor inför studiebesöket. 
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Vi pratar om studiebesöket och sedan planerar jag frågor och låter även eleverna vara delaktiga i 

detta. De får vara med och ställa frågor, tankar och så, såklart (L5).  

Jag vill att de är väl förberedda, det beror ju lite på vad man ska göra också. Men vi pratar ju om 

det innan (L3). 

Har man ett halvintressant område så är det nog smart att ha frågor förberedda innan (L3). 

Ja, ibland förbereder vi, och då samlar vi in frågor och skapar som en frågebank som eleverna 

sedan får ställa på besöket (L6). 

Ibland menade lärarna att det var bättre att inte ha något förberedande arbete innan 

studiebesöket för att därigenom skapa en nyfikenhet och spänning hos eleverna. En av 

lärarna menade att studiebesöket i sig självt kunde användas som ett förarbete till ett 

arbetsområde. 

För att hålla spänningen uppe säger vi inte så mycket utan vi bygger upp det mer genom att 

hålla eleverna nyfikna. ”Åh vad kul det här var”, brukar det bli (L2). 

Men låt säga att det är en upplevelse, till exempel en teater, då kanske det inte behövs några för-

kunskaper (L4). 

Ibland berättar jag inget, som jag gjorde sist när jag skulle kicka igång vikingatiden. Då sa jag 

ingenting, utan skapade ett ”happening” och sa bara att vi ska åka iväg. De hade ingen aning 

(L6). 

L1 brukade använda sig av sagor och berättelser som ett förberedande arbete innan 

studiebesöken.  

Vi började med att läsa en berättelse om två barn som reste tillbaka i tiden. Boken är skriven på 

80-talet men är ändå relevant så den går fortfarande att läsa. I boken går två barn in i en butik 

som ligger vid stora torget nära domkyrkan. Detta utgick vi ifrån när vi sedan gick till domkyr-

kan (L1). 

Vissa av lärarna brukade använda sig av material lånat från det lokala museet när de 

undervisade i historia. Materialet skickades till skolan i en resväska och innehöll tids-

typiska artefakter som eleverna kunde utforska. Detta fysiska material fungerade som 

ett förarbete inför det kommande studiebesöket och innehöll även en lärarhandled-

ning. 

Man får hem typ en resväska med saker som man får känna och klämma på. Forntidslådor finns 

det bland annat och ofta kompletterar man lådorna med ett studiebesök (L7). 
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De där lådorna som vi beställde från museet, de hade ju en lärarhandledning med sig. Då blev 

det ju jätteroligt för mig som lärare för då kunde jag visa och prata om materialet här på skolan 

(L8). 

Alla lärare i studien betonade hur viktigt det är med ordning och regler när man ska 

iväg på ett studiebesök. Detta menade lärarna var viktigt både för elevernas trygghet 

samt för att studiebesöket skulle bli lyckat. 

Men mest pratade vi faktiskt om hur man ska bete sig och hur man ska vara på de platser vi åker 

till. Vilka regler som finns och hur man uppför sig när man kommer fram.  Det blir väldigt 

mycket prat om det (L2). 

För att eleverna ska känna sig trygga och inte ställa tusen frågor när vi väl är där så berättar jag 

mer tydligt om reglerna. För att annars frågar de, vad är det? Hur länge ska vi var här? Hur lång 

tid tar det? Vilka ska prata? Vem är det? Det är bättre att gå igenom sådana saker innan för att 

undvika det sedan, vilket även gör det tryggare för barnen som är i behov av särskilt stöd. 

Många av eleverna här är ju heller inte vana vid att komma ut på det sättet så jag fokuserar 

mycket på att förbereda så (L4). 

Det gäller att vara jättetydlig innan man går iväg och säga att såhär och såhär gäller det. Jag bru-

kar alltid lägga det åt andra hållet som att ”jaha inne i kyrkan där får man skrika hur mycket 

man vill?” ”Nääää!” ”Nähä får man inte?” Och så pratar man om varför, så de istället får säga 

sina grejer för de vet ju vad som gäller (L1). 

L8 menade emellertid att hon ibland försökte att släppa lite på reglerna men att detta 

ofta resulterade i att eleverna tog över, vilket skapade kaos. 

Jag kräks på regler! Hur man är och vad man får och inte får säga! Vad som händer om man inte 

sköter sig! Ja, det är så mycket pekpinnar ibland så det är ju helt galet. Alla har vi ju varit barn 

och busat till det ibland men samtidigt måste man vara hård som lärare. Ger du dem en centi-

meter av nageln så äter de upp hela handen och det får jag äta upp som nyexaminerad lärare. 

Jag vill ju så gärna ge dem mycket frihet (L8). 

En av lärarna i studien påpekade att det är bra om läraren själv har besökt platsen där 

studiebesöket ska äga rum för att på så sätt vara förberedd på oförutsägbara händelser.  

När vi åkte ner utan att ha förberett något då blev det väldigt Hey Baberiba. Det är ju sådant 

som man bara tänker att, ja men vi testar, men efteråt känner man bara Oh My God vilken röra! 

Sedan fick man gå upp i klocktornet och det tyckte eleverna var jättespännande. Men då var det 

ytterligare en grej som jag inte hade tänkt på innan: höjdrädsla hos vissa elever! De bröt ju ihop! 

Så det gäller att hitta de här problemen innan man ger sig iväg, för det tänker ju inte en annan 

på som inte är höjdrädd (L8). 
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Studien visade emellertid att mängden förarbete skiljde sig åt mellan lärarna då de inte 

var eniga i när studiebesöket bäst skulle äga rum under ett arbetsområde. Vissa av lä-

rarna ville ha studiebesöket som en start på ett arbete för att ge eleverna en konkret 

bild av ämnet, andra ville ha studiebesöket under ett arbetsområde för att på så sätt 

kunna förbereda eleverna inne klassrummet och ytterligare några av lärarna valde att 

ha studiebesöket som ett avslut på ett arbetsområde.  

I de bästa av världarna skulle man ju åka och titta på allting innan man börjar prata om det så 

att de har förförståelse för det (L3). 

Helst under, men ibland måste man följa när det finns tider och då kan det bli före, eller efter. 

Men det optimala är när man får det under och helst då den veckan när man håller på med just 

den delen i temat (L1). 

Man måste ha någon form av förförståelse för annars ger inte studiebesöket någonting (L7). 

Det har ju mest varit under ett arbetsområde. Det är bra om eleverna har fått med sig förkun-

skaper innan och att vi har jobbat lite med det innan i klassrummet. Sen går man dit och 

upplever och sen går man tillbaka och jobbar vidare och knyter ihop allting (L5). 

Men om vi exempelvis tar det där med järnåldern. Då kan det vara bra att ta det på slutet för då 

blir det mer som en repetition eftersom de har sina förkunskaper med sig.  Då kan de relatera 

till det själv (L4). 

5.1.2 Elevernas aktiva lärande 

En grundtanke inom pragmatismen är att förena teori och praktik i undervisningen för 

att genom detta skapa ett aktivt lärande hos eleverna. Alla lärarna i studien var överens 

om att eleverna under studiebesöken var aktiva och nyfikna på att lära sig nya saker, 

framförallt eftersom undervisningen ägde rum på en ny och spännande plats. Lärarna 

såg även fördelarna med att låta eleverna få lära sig genom praktiska och konkreta öv-

ningar. 

De frågar ju jättemycket, varför så, varför si? Min upplevelse är att de är jättedelaktiga och ak-

tiva när jag har varit ute på studiebesök (L5). 

Studiebesöken blir ju en helt annan slags lektion, man kan ju inte alls få till en sådan lektion 

inne i klassrummet. Hur mycket man än försöker! Det är ju jätteroligt att göra de här sakerna 

som inte bara är i klassrummet. Och just det här att de flesta lär sig ju mer av att få de här in-

trycken, på det här sättet, istället för att bara läsa i en bok (L1). 

Jag har haft ett samarbete med kyrkan där en person har kommit hit och pratat. De har ett helt 

fantastiskt upplägg som handlar om bibeläventyr och som grundar sig i gamla testamentet. 
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Barnen får vara med och vandra, ställa ut skyltar och arbeta praktiskt med bibeltexterna. Han 

som håller i det är även fenomenal på att få med sig barnen och rappar fram bibliska fakta som 

barnen snabbt snappar upp (L7). 

För de är väldigt vetgiriga, de vill veta, och de vill lära sig, och de vill göra (L4). 

När man pratar om exempelvis trafikregler och ett övergångställe, vad är det? Ja det vet de ju 

vad det är men när vi faktiskt går över övergångsstället, då förstår de syftet med det. Jo syftet är 

att bilarna ska stanna och de ska se dig och därför är det vitt på marken. Det blir som att man 

går in det, man får uppleva det på riktigt (L5). 

Lärarna betonande även hur studiebesöken satte igång elevernas egna tankeprocesser 

och att upplevelserna från besöken gav nya insikter om hur samhället och omgivningen 

ser ut. Lärarna menade dessutom att studiebesöken kan ge eleverna en vilja att lära sig 

mer om något och att detta kan leda till att de blir mer delaktiga i samhället. 

Allt satte verkligen igång elevernas tankebanor och det var så kul att se hur deras tankar kom 

igång och hur intresserade de blev av hur de skulle gå tillväga för att gräva upp skatten. Kanske 

skulle man angripa från sidan och hur ska vi göra så att polisen inte ser oss (L2). 

Förhoppningsvis kan då besöken skapa en motor för eleverna att vilja lära sig någonting mer. 

Det var som när vi var i Fågelviken och flera bara: ”WOW du kan ju så mycket om fåglar” och då 

svarar hon där att: ”ja, jag var så intresserad av fåglar så nu är det här mitt jobb. Så nu jobbar 

jag här”. Att det ska mynna ut i att, jag menar, de ska ju ut i samhället. De ska ju bli någonting i 

samhället (L4). 

Vi pratar ju om skogen och om älgar och för de som kommer från Syrien de liksom bara: ”vad är 

en älg?” De kanske har sett en på en bild men ändå, hur stora är de? Så när de var därute idag 

fick de se en älg och då blev de alldeles begeistrade (L5). 

Emellertid nämndes några hinder som de fria aktiviteterna under studiebesöken kan 

skapa. Hinder kan vara att komma i för god tid till besöken eller om eleverna inte för-

står instruktionerna som ges. 

Man får alltid ha nödlekar som man kan göra, för dötid är livsfarligt. Viskleken är bra att ta till 

ibland (L1).  

Men sedan har ju jag de här eleverna med funktionsnedsättning. Det är då de fria aktiviteterna 

blir svåra. Att lyssna och förstå instruktioner blir problematiskt och när man inte kan lyssna då 

blir det ju liksom svårt vid sådana här tillfällen. Och när man inte förstår då blir det ju pannkaka 

av allting och då blir det High Chaparall och alla elever springer runt och leker jaga istället för 

att lyssna till guiden (L4). 
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5.1.3 Guidade studiebesök  

För att skapa ett autentiskt lärande baserat på förstahandsinformation, vilket enligt 

pragmatismen är viktigt för att skapa ett meningsfullt lärande, kan guidade studiebe-

sök vara att föredra. Alla tillfrågade lärare ställde sig positiva till att använda sig av 

guider eller andra pedagogiska personer kopplade till platsen för studiebesöken, fram-

förallt eftersom dessa personer ofta är experter inom sitt område vilket väcker 

elevernas intresse. Lärarna förklarade även att eleverna blir mer fokuserade när de får 

tillgång till autentisk information och att det är fördelaktigt för eleverna att få lyssna 

till någon annan än läraren för en stund. 

När vi gick till stadshuset hade vi en guide. Där finns det en man som håller i alla dessa turer. 

Han fångar ju varenda elev och de ställer frågor och de får rita när de är där. Det är helt magiskt 

(L1).    

Det är ju lite spännande med någon annan som pratar, för en annan står ju där som en papegoja 

och pratar hela dagarna. Det kan vara att dom *knäpper med fingrarna* lyssnar till på ett annat 

vis när någon annan än jag pratar, det kan bli ett annat ordval och språk (L5). 

Då är det ju en person som är där som verkligen är utbildad med kemi, eller teknik, eller vad det 

nu är och jobbar med det varje dag. Då får ju eleverna en helt annan kunskap mot om de står 

med mig, även om jag nu är NO-lärare (L1). 

Ofta tar jag användning av de som arbetar där och är proffs, jag tycker det är jättebra. Jag bru-

kar ofta ha ett studiebesök för varje område som vi jobbar inom. Barnen älskar det! Att få 

komma iväg, att få höra någon annan röst än min och att någon som är superduktig och jätteen-

gagerad pratar. Så det brukar vara väldigt bra att åka iväg (L6). 

En av lärarna i studien kunde ibland uppleva att personalen som höll i de guidade be-

söken inte anpassade sin information till eleverna. Det resulterade i att eleverna 

slutade lyssna. En annan lärare påtalade att på vissa platser verkar personalen ha låg 

förståelse för hur barn beter sig.  

Men det är tufft att stå där som lärare själv när guiden är hur tråkig som helst. Då får man ju 

försöka själv att ställa någon fråga till han eller henne eller till klassen. Man får försöka att själv 

hålla ihop dem men det kan vara svårt när det är någon som är jättetråkig (L1). 

Det är jättestor skillnad på vilken guide man får. Vissa står bara och pratar och kanske är jät-

tetråkiga med monoton röst och det finns ingenting som är spännande. Då försvinner ju 

eleverna till något annat (L1). 

Och sen hoppas man ju att när vi kommer med våra barn så har de som arbetar där förståelse 

för att det är barn som kommer. De låter, och de vill fråga och de kanske inte alltid tänker på att 
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räcka upp handen. Jag har också upplevt att vissa, när man kommer, att de reagerar lite på bar-

nens uppförande men man måste ju komma ihåg att de är barn (L5). 

Valet i att använda sig av guide var beroende av elevgruppens utformning. Vissa lärare 

ansåg att deras elevgrupp inte klarade av att lyssna till en annan vuxen, medan andra 

lärare brukade förbereda guiderna innan besöket ägde rum för att på så sätt få en så 

positiv upplevelse som möjligt för eleverna.  

Ja, guider, det beror helt på elevgruppen. En del klarar inte av att lyssna så här länge, det blir för 

mycket. Då är det bättre att vi själva guidar (L2). 

Det beror ju också på vad man får för guider, ibland kan man ju märka att gruppen tar över just 

för att det är svårt att lyssna på andra vuxna. Det kan ju då vara en svårighet men samtidigt nå-

got man behöver träna på (L3). 

Men oftast, om jag väljer att använda en guide, så försöker jag innan att även förbereda guiden 

och berätta om vilken grupp jag har med mig. Exempelvis: du måste vara tydlig, jag har många 

med funktionsnedsättning, du tar det kort. Och kanske även säger ett namn på ett barn. Så här 

heter det barnet och det vore bra om du försöker få det barnet aktivt när du har den här guid-

ningen. För att det ska bli lyckat (L4). 

Ja, guider är bra, men vi vuxna brukar prata lite med dem innan man kommer dit just med 

tanke på vårt underlag av elever. Så att de tänker lite på språket och nivån och så, just eftersom 

vi har många olika kulturer. Så att de tänker på språket och förklarar några ord lite extra (L5). 

5.1.4 Efterarbete och reflektion  

Sett ur det teoretiska perspektivet är reflektion viktigt för att koppla samman elevernas 

tidigare erfarenheter med de nyfunna kunskaperna för att skapa en djupare förståelse. 

Ett genomgående inslag från lärarna, i hur efterarbetet och reflektionen ägde rum, var 

att använda sig av samtal och diskussioner. Samtalen handlade om vad eleverna upp-

levt och tagit med sig från studiebesöken. Att reflektera genom samtal och diskussioner 

menade lärarna var ett framgångsrikt sätt att ta tillvara elevernas kunskaper eftersom 

elever i de lägre årkurserna kan ha svårt att uttrycka sig i skrift.  

I F-3 där handlar det mer om tankar och diskussioner. För oftast när man går i de lägre årskur-

serna är det svårt att formulera det man upplevt genom en text. Då kanske det bara blir en rad 

(L1). 

Ibland återkopplar man bara muntligt: ”kommer ni ihåg när vi var där? Där hade de ju de där 

utgrävningarna och där jobbade en arkeolog”, och så vidare. Det är väl ungefär så (L4). 
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En återkoppling kan ju mer vara att man säger: ”berätta tre saker du lärde dig”, men inte skriva 

som prov. För då måste man ju vara beredd att lägga ner den tiden som krävs för att de ska få 

möjlighet att uttrycka sig. Alla kan ju inte uttrycka sig skriftligt så bra eftersom vi har många ny-

anlända plus att det i den åldern kan vara svårt att skriva (L4). 

Det blir mycket prat och diskussioner och prat om tankar och så (L5). 

Ibland lät lärarna i studien eleverna skriva en kortare text från besöken. Texterna ut-

gick ofta från en gemensam tankekarta som lärarna hjälpte till att utforma. En lärare 

brukade låta eleverna skriva en återberättande text med hjälp av stödord. En annan 

lärare brukade ha en varierad form av efterarbete där skrivandet bara var en del av 

reflektionsarbetet.  

Vi skriver om det, kanske att ibland blir det grupparbete, men här skriver vi mest efter studiebe-

söken (L2). 

Att man skriver och berättar på nåt sätt om vad vi gjort, vad vi sett och vad vi lärde oss. Och sen 

blir det ju liksom så att resten av arbetet blir mer konkret eftersom det blir ju lättare för dem att 

koppla till något (L3). 

Ibland jobbar vi med svenskan och gör en återberättande text där man tar upp stödorden runt 

omkring och repeterar: vad fick vi se, vad fick vi göra, vad fick vi lära oss. Och sedan gör vi en 

text tillsammans runtomkring de orden (L4). 

Direkt skriva ner och prata, kanske göra en tankekarta och berätta. Skriva gör vi oftast tillsam-

mans innan, likaså tankekartan, sedan får eleverna själva sitta ned och skriva med hjälp av 

tankekartan. Det blir sedan en kortare faktatext som de kanske kan rita en bild till för att sedan 

redovisa för klassen. Ibland kollar vi på film och då kanske det blir ”jaha var det så det såg 

ut”(L5). 

En av lärarna i studien brukade använda sig av venndiagram i efterarbetet för att tyd-

liggöra likheter och skillnader för eleverna. Ett venndiagram innebär att man ritar upp 

två stora cirklar, som överlappar varandra, på tavlan. I cirklarna skrivs sedan de saker 

som ska jämföras. I fältet som bildas i mitten av de två cirklarna, i skärningspunkten, 

skrivs de saker som är gemensamt för det som jämförs.  

Vad kan ni se för likheter eller skillnader från det ni sett? Vi har gjort mycket venndiagram så att 

man ser likheterna i mitten och skillnaderna utanför (L1). 

Bildframställning användes i viss mån vid efterarbetet och reflektionsprocessen. Detta 

kunde göras både som enskild uppgift men även som en gruppuppgift. En av lärarna 
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berättade om en bok där eleverna samlade sina upplevelser för att skapa en samlad 

portfolio med elevernas reflektioner.  

Ibland gör vi en gruppuppgift i bild från det vi gjort som vi sedan sätter upp runt i klassrummet. 

Jag försöker även hålla det levande under året och frågar eleverna vad de minns.  Kanske att vi 

gör en bondgårdsbild eller en bild av något annat vi besökt, för att kunna relatera till det vi gjort 

tidigare (L2). 

På min förra skola hade eleverna en bok som följde med dem redan från ettan upp till nian, där 

studiebesök eller andra lite större grejer samlades. Det kunde vara en bild eller en text från det 

som de upplevt och om de såg en föreställning kunde den skrivas ner. Vad upplevde du? Vad 

fick dig att tänka på andra saker? En reflektion helt enkelt (L1). 

En av lärarna i studien brukade dokumentera studiebesöken med hjälp av digitala bil-

der som sedan fick ligga till grund för det efterföljande arbetet i klassrummet. Detta 

arbete kunde ibland göras genom en tipspromenad.  

Vi brukar vara noga med att ta bilder under studiebesöket, en slags dokumentation, för att se-

dan kunna prata om samma saker i klassrummet. Ibland drar vi ut och gör en tipspromenad av 

alla bilder (L6). 

L7 brukade använda sig av många olika slags metoder i efterarbetet. Viktigast, menade 

läraren, var emellertid att alltid utvärdera om syftet med studiebesöket uppnåtts eller 

ej. 

Jag har nog gjort allt. Det är när man knyter ihop säcken och tänker vad har vi lärt oss, vad har 

varit bra, vad kan vi ta med oss till nästa arbete. Det är jätteviktigt att ta med i utvärderingen. 

Jag tycker att man ska utvärdera ofta. Syfte – mål, syfte – mål! Hela tiden (L7). 

5.1.5 Skolområdets påverkan på eleverna 

För att skolan ska fungera som länken mellan samhället och eleverna, i enlighet med 

studiens teoretiska perspektiv, bör skolan möjliggöra för eleverna att undersöka verk-

ligheten. Av de lärare som arbetade vid skolor i socioekonomiskt utsatta områden, 

framkom att elevernas bristande vana i att vistas ute i samhället påverkade möjlighet-

erna för att genomföra studiebesök. Lärarna menade att när elever saknar kunskaper i 

hur man uppför sig i andra sociala kontexter utanför skolan så blir studiebesöken svå-

rare att genomföra.   

Ja, jag försöker att göra det, samtidigt kan jag säga att det beror lite på grupp. Vi har inte gjort 

det med den här gruppen, för att det inte funkar. Vi måste fokusera mer på hur det är att bara 

lämna området (L4). 
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Just på den här skolan brukar vi inte göra så mycket besök eftersom att det blir så stort, en så-

dan grej. De är inte vana vid att man gör saker utanför skolan. Och då blir det så stort när man 

väl gör något (L2). 

Ja, att eleverna som behöver det mest, går ut minst antal gånger, ja precis, det är tyvärr så (L5).  

Lärarna som arbetade vid skolor i områden med goda socioekonomiska förhållanden 

upplevde att eleverna i många fall redan besökt de platser där studiebesöken ägde rum. 

Emellertid menade lärarna att studiebesöken kunde ge eleverna en annan syn på den 

besökta platsen.  

De flesta hade redan varit i domkyrkan någon gång men då har man bara gått in och tyckt att: oj 

det är en stor kyrka och man sitter där och sjunger någon psalm eller så och det är mysigt. Men 

här får de ju en helt annan ”aha, just det, de här bilderna visar ju faktiskt någonting” och då för-

står de vad bilderna visar (L1). 

Lärarna som arbetade vid skolor i områden med blandad ekonomi förklarade att de i 

första hand valde att besöka platser som låg inom gångavstånd från skolan för att 

kringgå problemet att alla elever inte äger en cykel. I vissa fall löste lärarna logistiken 

genom att de elever som saknade cykel fick skjutsas i bil av skolpersonal till studiebe-

söken. 

Alla har ju inte en cykel. Så om det är så, får de eleverna bli utkörda till platsen. Men ofta tänker 

vi nu att vi kombinerar studiebesöken med motion och promenerar till de platser som går. Då 

blir det inte utpekande heller, utan vi travar på med eleverna och det går bra (L6). 

Lärarna betonade starkt hur viktigt det är att våga bege sig ut på studiebesök, framför-

allt för de elever som annars kanske inte får chans att uppleva andra platser än sin 

skola och hemmiljö. 

Det är bra att få in verkligheten i arbetsuppgifterna, speciellt för våra barn tycker jag som 

kanske inte har…jag inbillar mig att de är ganska isolerade på vårt område i staden och kanske 

inte har varit på slottet till exempel (L3). 

Leka på höskulle och hoppa med lianer i hö! Det hade väl aldrig de här fått uppleva annars! Nej, 

jag tror nog också att det är det man minns från skolan, det är sakerna som sticker ut (L3). 

Jag tycker att det är jättebra att barnen får komma ut i samhället och speciellt för de här ele-

verna vi har, att de får se någonting utanför de här byggnaderna (L4). 

Men det kan ju i alla fall ge dem en upplevelse och en kunskap kring att det finns. Studiebesöken 

kan öppna ögonen för att det finns annat i samhället. Samhället för de här barnen är väldigt be-

gränsat. Jag ser ju det när vi jobbar med Sverige nu det är ju liksom, oj, de tror ju inte att det 
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finns! Vi tittar på filmer om varje landskap och det blir ju liksom att: ”AH! Va! Finns det där?” 

De här barnen får inte så mycket omvärldskunskap och det måste man ge dem i skolan (L4). 

5.1.6 Lärarens påverkan  

Studiens teoretiska perspektiv grundar sig i att när undervisningen har en tydlig verk-

lighetsförankring finner eleverna undervisningen mer meningsfull. Detta är något som 

läraren själv har möjlighet att påverka och genom att låta eleverna undersöka verklig-

heten kan det skapa en starkare motivation hos dem. Lärarens egna inställning och 

yttre faktorer som exempelvis brist på resurser var saker som flera av lärarna i studien 

påpekade var avgörande vid studiebesök. Lärarna menade att det gäller för läraren att 

våga kliva ur sin bekvämlighetszon och genomföra studiebesöken även om det i vissa 

fall känns jobbigt.  

Det kan vara lite tråkigt att man inte gör så mycket men rent praktiskt har vi för många elever 

som har problem med att gå från klassrummet och bara där blir det även jobbigt att gå iväg i 

större grupp. Synd, men tyvärr är det så (L2). 

Jag tror det är en kombination av att det behövs mer resurser, och kanske halvklass, men jag 

tror också att jag som vuxen måste bli bättre på att faktiskt göra det och gå ut oftare på studiebe-

sök. Då blir det en vana, då liksom rullar det på. För det märkte jag när jag jobbade på andra 

sidan stan. Där gjorde vi det. Vi åkte överallt och tillslut kände vi att nu vet vi att det fungerar 

och eleverna blev trygga. Det handlar nog om en kombination av allting. Och att jag som vuxen 

liksom bara: ja, nej, men nu kör vi (L5). 

Det gäller att vara den här läraren som inte är feg eller vad man ska kalla det. Man får inte vara 

för bekväm utan nu gör vi det här, det får väl gå som det går (L1). 

Studiebesök upplevdes i vissa fall som påfrestande för lärarna och besöken var i många 

fall tidskrävande. Lärarna menade att det krävs en god struktur vid genomförandet av 

besöken samt att man bör vara många vuxna för att studiebesöken ska bli lyckade.  

Det kräver nog ganska mycket av oss vuxna som är med. Men ofta kan jag känna att när man 

varit iväg på nåt sådant här studiebesök att man är helt svettig efteråt och liksom känner att: 

äntligen är det här över (L3). 

Det tar ju mycket undervisningstid men jag kan tycka att det är värt det (L7). 

Men samtidigt, det är väldigt slitsamt för att nå syftet när man har en grupp. Man måste vara 

många vuxna, det måste vara ett bra program, tydligt, kort och så vidare (L4). 

En av läraren menade att de ibland blev tvungna att ställa in ett planerat studiebesök 

med hänsyn till en viss elev som inte klarade av att följa med på utflykten. En annan 
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lärare handlade tvärt om och menade att ibland blev de tvungna att låta en elev vara 

kvar hemma i klassrummet för att studiebesöket skulle gå att genomföra. Läraren i det 

första fallet såg till den enskilda individen och läraren i det andra fallet pekade på att 

hela klassen ej skulle bli lidande på grund av en elev. 

Ibland får man helt enkelt välja att inte göra studiebesöket eftersom en elev inte skulle klara av 

allt som utflykten innebär. Det är såklart jättetråkigt men vad ska man göra? (L1). 

Det ska ju inte behöva drabba en hel grupp om en elev är stökig. Då känner jag att: du får vara 

hemma. Jag har ju förklarat långt innan för eleven vilka förutsättningar som gäller. Kanske låter 

som ett straff men jag har känt så och jag vill ju faktiskt komma iväg. Det är inte ofta men det 

har hänt. Fördelarna med studiebesöket är så stora och då låter jag inte en elev stoppa upp för 

en hel grupp (L6).   

Lärarna påtalade att studiebesöken kunde vara ett sätt för skolan att kompensera för 

elevernas bristande kunskap om kulturella platser i samhället. Med hjälp av studiebe-

sök fungerar skolan som en förmedlande länk mellan eleverna och det omgivande 

samhället. 

Då kände jag att man faktiskt kan få människor ut och se saker och det försöker man ju göra. Så 

därför säger jag ofta att hit kan du åka med dina föräldrar. För eleverna tänker att det bara är 

genom skolan man får uppleva dessa platser, men man hoppas ju på att genom att ha besökt en 

plats en gång med skolan, så får eleverna en chans till att uppleva många av platserna igen (L2). 

Det ger så mycket, bara att faktiskt få komma ut. Vissa barn går ju aldrig ut annars och bara att 

åka buss ger mycket. Många av barnen här är bara hemma (L6). 

Oavsett om studiebesöken nådde det planerade syftet eller ej menade lärarna att det 

ändå var av godo för eleverna. Även om lärarna upplevde besöket som kaotiskt och 

rörigt kunde eleverna ta med sig något positivt därifrån.  

Men ändå, trots att det blir kaos ibland, så tycker jag ändå att man ser på barnen att det ger dem 

någonting. Det är fördelaktigt (L3). 

Ja, kanske det här med syftet, det kanske jag inte är jättebra på att lyfta. Men även om vi ibland 

kan tycka att det är lite surrigt och jobbigt, så tycker ofta barnen att det har varit bra, att det ger 

någonting. Och visst, det kanske inte alltid ger det som var det grundläggande syftet, men istäl-

let kanske de vet i alla fall vart konstmuseet ligger. Det blir ju flera infallsvinklar, även om mitt 

syfte inte riktigt nådde fram (L4). 
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5.1.7 Samarbete mellan skola och hem 

Inom pragmatismen ses ett gott samarbete mellan skola, hem och samhällsliv som av-

görande för elevernas utveckling till aktiva samhällsmedborgare. En del av lärarna 

förklarade att samarbetet mellan skolan och elevernas hem var bristfälligt. Lärarna 

hade vid ett flertal tillfällen bjudit in vårdnadshavare för att göra dem delaktiga i sam-

hällskunskapsundervisningen. Emellertid var intresset från vårdnadshavarna svalt. 

Detta kunde enligt lärarna eventuellt bero på den socioekonomiska kontexten som sko-

lan befann sig i. 

Vi försöker bjuda in ibland men de är inte särskilt intresserade. Det kanske är så att många har 

sin svenskundervisning och den kan man inte komma ifrån eller så kanske de försöker att 

komma men många har inte bil eller körkort. Sen är det många som inte förstår varför de ska 

följa med heller (L2). 

Vi har inte de föräldrarna här idag, tyvärr. När vi jobbade med yrken, då sträckte jag ut en hand 

för att fråga om det möjligtvis fanns någon som kunde komma och berätta om sitt yrke, men det 

var ju ingen som kom (L4). 

Jag har skrivit i veckobrevet några gånger att föräldrarna jättegärna får komma och berätta om 

sitt yrke, tyvärr är det ingen som har kommit och berättat, de har väl inte tid och så (L5). 

På mitt förra jobb var det en pappa som var brandman så då kom han och berättade och sen fick 

vi åka till brandstationen och kika, men det var ju också en privat skola och där var ju föräld-

rarna mycket mer engagerade. Här är det ju lite svårare, att få med föräldrar, men det är klart, 

det skulle ju va trevligt. Här är det svårare för man får ingen respons från föräldrarna. På mitt 

förra jobb var det mycket lättare, för där var det alltid föräldrar med när vi var iväg (L3). 

Vissa av lärarna tyckte att samarbetet mellan skolan och hemmet fungerade väl. De 

brukade bjuda in elevernas vårdnadshavare för att tala om sina yrken vilket brukade 

bli mycket lyckat. De upplevde att vårdnadshavarna hade ett stort intresse och enga-

gemang i elevernas skolgång. 

De flesta föräldrar tycker att det är jätteroligt att få vara med och att få vara delaktiga. Om en 

pappa har jobbat på brandstationen har vi tagit in honom. Om vi är kort om personal har vi 

ibland kollat intresse från föräldrar. När vi jobbar med något ämne som rör någon förälder så 

tar man gärna in den mamman eller pappan, så kan han eller hon berätta om vad hon/han arbe-

tar med, vilket har varit enkelt, intresset har varit positivt (L1). 

Dock brukade inte alla lärare använda sig av vårdnadshavare vare sig vid studiebesök 

eller som yrkesrepresentanter från samhället. Emellertid kunde vårdnadshavarna 

ibland kontaktas om ett studiebesök skulle äga rum vid annan ort. Kontakten med 
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vårdnadshavarna skedde främst i form av information inför studiebesöken eller genom 

att vårdnadshavarna fick ta del av bilder från utflykterna. 

Föräldrar brukar jag inte använda mig av. Ja, förutom att de får information och så. Möjligtvis 

om vi ska iväg långt bort och jag har en elev som känns lite osäker, då kanske jag kollar med för-

äldrarna om de kan följa med (L8). 

Bilderna från besöket lägger vi sen ut på vår blogg och då får ju också föräldrarna se och ta del 

av det eleverna upplevt. När eleverna klätt ut sig i någon forntida utstyrsel eller så, då får de 

även med sig det hem (L6).  

5.2 Resultatanalys/Tolkning 

Tolkningen av resultatet sker med hjälp av det teoretiska perspektivet. Utgångspunk-

ten är att lärande bäst sker när teori och praktik samspelar i undervisningen och att 

elevernas tidigare erfarenheter utgör grunden för deras kunskapsutveckling vilket le-

der till ett meningsfullt lärande. Tolkningen presenteras med hjälp av studiens fyra 

forskningsfrågor. 

5.2.1 Grundskollärares beskrivning av förarbetet inför studiebesök 

Studiens resultat visar att merparten av de intervjuade lärarna beskriver att de använ-

der sig av någon form av förarbete inne i klassrummet före studiebesöken. Förarbetet 

syftar till att synliggöra elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper, vilket är i linje 

med studiens pragmatiska synsätt som menar att all ny kunskap bör bygga vidare på 

elevers tidigare lärdomar (Phillips, 2014). Lärarna i studien uttryckte sig dock olika 

angående vilken form som förarbetet skulle bedrivas i. Merparten av lärarna använde 

sig av samtal och diskussioner inför studiebesöken. En del av lärarna brukade använda 

sig av lånat material från platsen där studiebesöket skulle äga rum. Med materialet 

följde ofta en lärarhandledning, vilket lärarna upplevde som positivt. Andra former av 

förarbete kunde vara att låta eleverna arbeta praktiskt och laborativt med autentiskt 

material. Detta tillvägagångssätt harmonierar även det väl med studiens pragmatiska 

inriktning som ser föreningen mellan teori och praktik som avgörande för elevers ut-

veckling (Dewey, 2004). En del av lärarna menade att det i vissa fall var bättre att inte 

ha något förarbete inför studiebesöken. Genom att låta eleverna själva få undersöka 

och utforska platsen de besöker, kan det väcka en nyfikenhet och ett intresse hos ele-

verna som kan leda till nyfunna, självupplevda, erfarenheter. Studiens teoretiska 
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utgångspunkt ser detta som en möjlighet för eleverna att ta till sig ny kunskap på ett 

meningsfullt sätt (Forsell, 2013).  

Resultatet tyder även på att lärarna ägnade en stor del av förarbetet till att skapa tydliga 

ramar för eleverna med hjälp av ordning och regler. En tydlig struktur skapar en trygg-

het för eleverna så att de själva kan vara delaktiga och ställa frågor under 

studiebesöken. Tolkat ur det teoretiska perspektivet innebär detta att när eleverna kän-

ner sig väl förbereda blir det enklare för dem att vara aktiva i sin inlärningsprocess 

(Kroksmark, 2003). Däremot är det, enligt informanterna, inte entydigt hur förarbetet 

bäst ska genomföras. Detta eftersom tidpunkten för när ett studiebesök bör äga rum 

under ett arbetsområde skiljer sig åt, vilket främst är beroende av vad studiebesöket 

syftar till. Även lärarens egna uppfattning samt den tidsram som är kopplad till arbets-

området är faktorer som påverkar om studiebesöket äger rum i början, mitt i, eller som 

avslutning av ett arbetsområde.   

5.2.2 Grundskollärares beskrivning av efterarbete och utvärdering av 

studiebesök 

Studiens resultat pekar på ett gemensamt drag i hur lärarna beskriver att de arbetar 

med efterarbete vid studiebesök. Framförallt handlar det om samtal och diskussioner. 

Samtalen gav eleverna möjlighet till reflektion och eftertanke där eleverna även fick 

dela sina upplevelser från studiebesöket med varandra. Sett ur det teoretiska perspek-

tivet är detta viktigt för att koppla samman elevernas nya kunskaper med deras tidigare 

erfarenheter (Säljö, 2010). Merparten av lärarna berättade även att efterarbetet ofta 

bestod i att eleverna fick skriva återberättande texter. Texterna utformades med hjälp 

av gemensamma tankekartor, eller stödord, med utgångspunkt från elevernas prak-

tiska upplevelser från studiebesöket. Att på detta sätt föra samman praktik och teori är 

i linje med det pragmatiska synsättet som menar att när undervisningen består av både 

teori och praktik ger det en bättre kunskapsutveckling hos eleverna (Dewey, 2004).  

En av lärarna i studien använde sig av venndiagram i efterarbetet. Venndiagrammet 

ritades upp på tavlan och där kunde eleverna på ett tydligt och konkret sätt göra jäm-

förelser mellan olika företeelser kopplade till studiebesöket. Genom venndiagram kan 

eleverna lära sig att se samband och kopplingar, vilket kan leda till att undervisningen 

i skolan blir meningsfull. Ur en pragmatisk synvinkel är detta viktigt för att skapa en 

motivation hos eleverna som i sin tur kan leda till en vilja att ytterligare fördjupa sina 
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kunskaper (Kroksmark, 2003). Studiens resultat visar att några av lärarna använde sig 

av bildframställning i sina efterarbeten. Eleverna fick genom detta praktiska inslag i 

undervisningen potential att utveckla, inte bara sina teoretiska faktakunskaper, utan 

även sina praktiska färdigheter. Att bedriva undervisning där eleverna får utföra prak-

tiska moment under aktiva arbetsformer stämmer väl överens med studiens 

pragmatiska infallsvinkel som betonar hur viktigt det är för eleverna att få utföra akti-

viteter under både fysiska och intellektuella arbetsformer. Detta för att skapa en mer 

beständig kunskap (Dewey, 2004).  

Lärarna utvärderade studiebesöket, under efterarbetet, för att se om syftet uppnåtts. 

Detta gjordes genom att kartlägga elevernas kunskapsutveckling med hjälp av olika 

metoder. Metoderna som användes vid utvärderingen var muntlig redovisning, skrift-

lig sammanställning, digital dokumentation, tipspromenad och bildframställning. 

Genom denna utvärdering kan studiebesökets syfte och mål bli synligt för eleverna. 

Sett ur ett pragmatiskt perspektiv bör skolans målsättning alltid vara att göra målen 

för undervisningen tydliga och nåbara för eleverna för att de ska känna att undervis-

ningen är meningsfull och innehar ett värde i sig själv (Kroksmark, 2003).  

5.2.3 Grundskollärares syn på studiebesökens bidrag till elevernas kun-

skapsutveckling 

Resultatet visar att alla lärare brukar använda sig av en guide vid studiebesök, när 

dessa finns att tillgå. Detta för att ge eleverna chans till förstahandsinformation från 

någon som är expert inom sitt område. Ett av pragmatismens bärande drag är att föra 

samman samhällslivet och skolan. Att använda sig av en guide vid studiebesök kan bi-

dra till att skapa denna länk mellan skolans värld och det omgivande samhället. Guiden 

ger även eleverna tillgång till autentisk lärdom vilket gör undervisningen mer menings-

full och gynnsam för elevernas kunskapsutveckling (Phillips, 2014).  

Tolkningen av resultatet visar att alla tillfrågade lärare gav uttryck för att studiebesö-

ken kunde skapa ett aktivt lärande hos eleverna. När eleverna får möjlighet att vara 

aktiva under studiebesöken, genom praktiska moment, kan det stärka deras lärande-

process. Detta eftersom de praktiska inslagen tydliggör kopplingen mellan teori och 

praktik, vilket är pragmatismens kärna (Dewey, 2004). Resultatet tyder även på att 

lärarna ställde sig positiva till elevernas egna engagemang under studiebesöken. Lä-

rarna menade att detta främst berodde på att undervisningen ägde rum på annan plats 
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än i klassrummet. Genom att besöka nya platser kan elevernas nyfikenhet och moti-

vation öka. Sett ur studiens teoretiska perspektiv gör detta att eleverna inte blir passiva 

receptorer av förmedlad kunskap utan eleverna blir istället motiverade och engagerade 

i sin egen kunskapsutveckling (Kroksmark, 2003).  

Många av lärarna menar att studiebesök kan vara extra gynnsamt för elever i områden 

där de socioekonomiska förhållandena är lägre. Lärarna betonade att dessa elevers 

samhällskunskaper kunde vara begränsade på grund av deras bristande erfarenheter 

av att vistas i samhället. Genom studiebesöken kan elevernas kunskaper om samhället 

utvecklas. När elevernas förståelse för den omgivande miljön ökar, kan det även på sikt 

göra eleverna mer delaktiga i samhället i stort. Detta är i linje med studiens teoretiska 

perspektiv om att skolan ska stötta elevernas deltagande i samhällslivet och att skola, 

hem och samhälle ska se som en enhet (Dewey, 2004). 

Lärarna i studien menade även att läraren själv har en stor påverkan på elevernas kun-

skapsutveckling. För att studiebesöken ska bidra till en ökad inlärning hos eleverna bör 

besöken vara strukturerade, planerade och genomföras med tillräckligt många resur-

ser. Emellertid visar resultatet att studiebesökets utfall i stor utsträckning kan bero på 

lärarens egna inställning till aktiviteter utanför klassrummet. I vissa fall kan läraren 

behöva åsidosätta sina egna farhågor för att eleverna ska få chans till de upplevelser 

och kunskaper som ett studiebesök kan ge. I enlighet med pragmatismen är det lära-

rens ansvar att se till att skolarbetet består av både teoretiska litteraturstudier och 

praktiska aktiviteter för att motverka en alltför abstrakt undervisning (Kroksmark, 

2003). 

5.2.4 Grundskollärares syn på hinder för studiebesök 

Genomgången av resultatet visar att en del av lärarna har stött på hinder för att kunna 

genomföra studiebesök i So-undervisningen. Ett hinder som lärarna påtalade var då-

liga och omotiverade guider vid platsen där studiebesöket ägde rum. Tolkat genom det 

teoretiska perspektivet kan en guide som inte når fram med sin information till ele-

verna minska chanserna till en gynnsam kunskapsutveckling, vilket i sin tur kan leda 

till att studiebesöket upplevs som meningslöst (Phillips, 2004). 

Ytterligare ett hinder som framkom var att studiebesök ibland förhindrades på grund 

av lärarens egna personliga tankar kring studiebesökets utfall. När läraren ställer sig 

tveksam till elevernas förmåga att klara av att genomföra ett studiebesök blir det i sig 
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ett hinder för elevernas möjligheter att undersöka verkligheten. Detta avviker från stu-

diens teoretiska perspektiv om att skola och samhälle ska samexistera samt att 

undervisningen bör ha inslag av verklighetsanknuten och laborativ verksamhet 

(Phillips, 2004). 

Tolkningen av resultatet synliggjorde även att studiebesökens fria aktiviteter kunde 

vara hindrande för elever som behöver struktur, ramar och tydligt uppsatta mål. Ur ett 

pragmatiskt perspektiv är det avgörande för elevers kunskapsutveckling att läraren gör 

undervisningens mål synliga och nåbara, oavsett var undervisningen äger rum (Kroks-

mark, 2003). 

Utifrån resultatet framkom även att området där skolan är belägen kan hindra elever-

nas möjligheter till att uppleva studiebesök. Skolområdets socioekonomiska 

förhållande kan påverka lärares val av att använda sig av studiebesök i undervisningen. 

I de områden där eleverna saknar vana i att vistas ute i samhället tenderar lärarna i 

högre utsträckning att välja andra metoder än studiebesök i sin So-undervisning. Detta 

på grund av oro för hur eleverna kan komma att reagera i mötet med verkligheten. 

Genom att välja bort studiebesök i undervisningen kan skolan riskera att bli en isolerad 

enhet skild från samhället, vilket inte i linje med studiens pragmatiska tolkning (Säljö, 

2010). 

Dessutom kan det socioekonomiska förhållandet vid skolan påverka samarbetet mel-

lan skolan och hemmet. Vid ett bristande samarbete mellan dessa enheter kan hinder 

för elevernas kunskapsutveckling uppstå. För att eleverna ska få möjlighet att utveckla 

en helhetssyn på samhället, där skola, hem och arbetsliv samexisterar, bör vårdnads-

havare vara delaktiga i elevernas skolgång. Enligt den pragmatiska synen bör det alltid 

finnas ett gott samarbetet mellan skola och hem för att inte riskera att skolan och hem-

met blir två skilda världar. Skolan och hemmet bör ses som delar i en större enhet 

(Kroksmark, 2003).  

5.3 Resultatsammanfattning 

Sammanställningen av resultatet visar att merparten av grundskollärarna i studien an-

vände sig av förarbete i klassrummet innan studiebesöket ägde rum. Detta för att ta 

reda på elevernas förkunskaper. Förarbetet kunde bestå av samtal, diskussioner, prak-

tiska övningar samt laborativa moment med autentiskt material. I vissa fall användes 
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även lånat material med tillhörande lärarhandledning. Dock framkom det även att en 

del av lärarna valde att inte använda sig av förarbete, för att skapa en nyfikenhet och 

spänning hos eleverna. En stor del av förarbetet ägnades även åt ordning och regler i 

samband med studiebesöken. Emellertid är resultatet inte entydigt i hur förarbetet 

bäst bör genomföras eftersom att studiebesöken kan äga rum vid olika tidpunkter inom 

ett arbetsområde. Detta kan komma att påverka utformningen av förarbetet.  

Resultatet säger även att efterarbetet vid studiebesök främst genomförs med hjälp av 

samtal och diskussioner. Genom dessa får eleverna chans att reflektera och dela sina 

upplevelser med varandra. Efterarbetet bestod även ofta i att eleverna fick samman-

ställa sina upplevelser och tankar genom att skriva en reflekterande text. En av lärarna 

i studien använde sig av venndiagram i efterarbetet. Venndiagrammet synliggjorde lik-

heter och skillnader för eleverna. En del av lärarna utvärderade även studiebesökens 

syfte under efterarbetet med hjälp av olika metoder. Dessa metoder var: muntlig redo-

visning, skriftlig sammanställning, digital dokumentation, tipspromenad och 

bildframställning.  

Alla lärare i studien ansåg att studiebesök kan bidra till elevers kunskapsutveckling. 

Den positiva kunskapsutvecklingen berodde främst på att studiebesöken gav eleverna 

tillgång till förstahandsinformation, skapade ett aktivt lärande samt bidrog till ett ökat 

engagemang hos eleverna. Resultatet antyder även att studiebesök är särskilt värdefullt 

för elever i socioekonomiskt utsatta områden, men att det samtidigt är där de svåraste 

hindren ofta föreligger. Genomgående för resultatet är att läraren själv har en stor in-

verkan på studiebesökens utfall. Utfallet beror framförallt på lärarens inställning och 

organisationsförmåga vid genomförandet.  

Avslutningsvis visar resultatet att en del av lärarna i studien mött vissa hinder vid stu-

diebesök. Några av de tillfrågade lärarna påtalade att en dålig guide kunde ha en 

negativ inverkan på elevernas kunskapsutveckling. Lärarens egen inställning inför be-

söken kunde även vara ett hinder för genomförandet. Ytterligare ett hinder som lärarna 

påtalade var att de fria aktiviteterna kunde bli till ett hinder för de elever som behövde 

tydlig struktur och väl uppsatta ramar. Resultatet pekar dessutom på att de socioeko-

nomiska förhållandena i området där skolan är belägen kan påverka antalet 

studiebesök som genomförs. De socioekonomiska förhållandena i skolans upptag-

ningsområde kan även innebära ett svagt samarbete mellan skolan och hemmet. 
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6 Diskussion 

Kapitlet innehåller en diskussion rörande resultatet av studien. Därefter följer en dis-

kussion om metodval och avslutningsvis följer ett avsnitt rörande reflexivitet och 

framtida forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur åtta grundskollärare F-3 uttrycker att de ar-

betar med studiebesök i So-undervisningen, eftersom forskning visar att undervisning 

som sker på annan plats än i klassrummet kan vara positiv för elevers kunskapsut-

veckling (Szczepanski & Dahlgren, 2011). Även i läroplanen för grundskolan står det 

att eleverna ska få möjlighet ”[a]tt undersöka verkligheten” (Skolverket, 2017, s. 192), 

vilket kan tolkas som att studiebesök bör vara ett kontinuerligt inslag i skolans verk-

samhet. Emellertid bör syftet alltid vara tydligt vid studiebesök för att undervisningen 

ska bli meningsfull för eleverna. Dock visar vissa studier att en del lärare tenderar att 

bedriva en undervisning med alltför stort fokus vid själva aktiviteterna och där syftet 

med själva studiebesöket tappas bort på vägen (Wiliam, 2013). Detta blev även tydligt 

i denna studie.  

Historiskt har undervisningen i skolan mestadels bestått av klassrumsundervisning 

där läraren föreläser om olika ämnen för eleverna som förväntas att genom detta 

tillägna sig nya kunskaper (Egidius, 2001; Szczepanski, 2007). Denna överföringspe-

dagogik har kritiserats under en lång tid. Redan i början av 1900-talet menade Ellen 

Key att skolans sätt att förmedla kunskap måste förändras och bli mer verklighetsan-

knutet för att eleverna inte ska tappa lusten till att lära (Kroksmark, 2003). Denna 

studie visar att de tillfrågade lärarna alla delar synsättet att undervisningen måste be-

stå av både teori och praktik samt att innehållet i skolan bör ha en tydlig 

verklighetsförankring. Emellertid visar resultatet att detta inte alltid är så lätt att ge-

nomföra eftersom det finns många aspekter och faktorer som kan hindra lärarna i att 

bedriva en verklighetsanknuten undervisning. 

Resultatet visade att alla lärare ställde sig positiva till att genomföra studiebesök i So-

undervisningen. Lärarna menade att studiebesöken kunde ge eleverna tillgång till 

förstahandsinformation och ett autentiskt lärande. I likhet med tidigare studier inom 



 34

området visar detta att när elever får besöka platser som de läst om, samt möta repre-

sentanter från samhället, skapar det en levande inlärning (Britton, 2014). Lärarna 

menade även att studiebesökens praktiska undervisningsform skapade goda möjlig-

heter för elevernas aktiva inlärning. Även detta stämmer väl överens med tidigare 

forskning, och studiens teoretiska perspektiv, som menar att praktiska inslag i under-

visningen kan öka möjligheterna för eleverna att se sambanden mellan teori och 

praktik (Coughlin, 2010; Dewey, 2004). Lärarna i studien menade att studiebesökets 

utfall var beroende av lärarens förmåga att organisera och strukturera undervisningen. 

Denna konklusion var även synlig i Coughlins studie som visade att studiebesöken 

måste planeras och genomföras på rätt sätt för att ha en positiv inverkan på elevernas 

kunskapsutveckling. Emellertid framgick det i Coughlins forskning att studiebesöken 

även bör vara förankrade i skolans styrdokument (Coughlin, 2010). Detta var något 

som inte nämndes av lärarna i denna studie. Om studiebesöken saknar förankring i 

styrdokumenten är det inte i samklang med skolans riktlinjer där det i läroplanen står 

att läraren ska vara tydlig med mål och innehåll i undervisningen (Skolverket, 2017).  

Studiens resultat och tidigare forskning om hur förarbete inför studiebesök bör bedri-

vas var delvis samstämmigt. De flesta av lärarna i studien använde sig av någon form 

av förarbete för att ta reda på elevernas förkunskaper. Detta är viktigt, vilket Brittons 

studie visar, eftersom det kan underlätta för eleverna att relatera till det som de möter 

under studiebesöken. Förarbetet kan även tydliggöra syftet med besöket för eleverna 

(Britton, 2014). Emellertid framgick det även att vissa av lärarna valde att inte använda 

sig av något förarbete inför studiebesöket. Detta kan vara positivt om det är studiebe-

sökets upplevelse i sig som är syftet, men denna studie pekar likt Brittons forskning 

mot att resultatet av studiebesöket nästan alltid blir bättre med ett gediget förarbete. 

En del av lärarna ställde sig positiva till att använda sig av autentiskt och laborativt 

material, med medföljande lärarhandledning, lånat från besöksplatsen. Detta var nå-

got som även blev synligt i Coughlins studie (Coughlin, 2010), vilket kan tyda på att om 

lärarna får material i förväg från de platser där studiebesöken ska äga rum, förenklar 

det planeringsarbetet. Frågan är varför inte kommunen som är huvudansvarig för både 

skolan och stadens kulturella platser skapar ett samarbete mellan dessa instanser. Om 

detta gjordes skulle studiebesöken kunna bli betydligt bättre organiserade där syfte och 

mål på ett konkret och tydligt sätt är kopplade till kursplanen. Detta skulle kunna 
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underlätta för skolor att genomföra studiebesök. Dock tangerar frågan betydligt större 

politiskt organisatoriska aspekter som denna studie inte berör. 

Resultatet visar vidare att en stor del av förarbetet ägnades åt ordning och regler inför 

studiebesöken. Lärarna ansåg att en god struktur kring elevernas uppförande var vik-

tigt för att skapa trygghet för eleverna och för att studiebesöken praktiskt skulle gå att 

genomföra. Detta var något som den tidigare forskningen inte tog upp som en del av 

förarbetet, vilket kanske har sin förklaring i att ordning och regler är något som är ge-

nomgående för all god undervisning. 

Merparten av lärarna brukade använda sig av guider vid studiebesök, när dessa fanns 

att tillgå. Lärarna hade en positiv inställning till att använda sig av en extern person 

med goda kunskaper inom området. Dock menade lärarna att kompetensen hos de ex-

terna guiderna kunde skilja sig åt, vilket även kunde påverka studiebesöket i en negativ 

bemärkelse. Detta var något som även blev synligt i den forskning som Coughlin och 

Noel och Colopy genomförde. Deras resultat visade att kvalitén på besöken kunde va-

riera markant bland annat beroende av guidernas kompetens (Coughlin, 2010; Noel & 

Colopy, 2006). Även denna problematik är något som eventuellt kan lösas genom det 

förslag på samarbete, mellan kommunens olika aktörer, som nämndes tidigare.  

Som framgått i resultatet använde lärarna sig av olika metoder i efterarbetet. Genom-

gående var att samtal och diskussioner förekom hos de flesta av lärarna. Genom dessa 

samtal fick eleverna möjlighet att dela sina erfarenheter och upplevelser med varandra. 

Samtalen gav även eleverna chans till att reflektera efter besöken, vilket kan leda till en 

fördjupad kunskap. Att låta eleverna dela sina kunskaper och erfarenheter med 

varandra är viktigt, både för läraren och för eleverna, vilket Jakubowskis och Beks stu-

dier visade. Eleverna får möjlighet att lära av varandra och för läraren blir reflektionen 

ett kvitto på elevernas nya kunskaper. Kvittot kan läraren sedan använda sig av i kom-

mande utvärdering (Jakubowski, 2003; Bek, 2012). Emellertid framkom det i studien 

att enbart några av de tillfrågade lärarna utvärderade studiebesöken. Detta kan tolkas 

som att vissa av lärarna inte prioriterar studiebesök i lika hög utsträckning, vilket i sin 

tur kan leda till att studiebesök hamnar i skymundan för de mer traditionella och teo-

retiska undervisningsformerna.  

En av lärarna använde sig av venndiagram i efterarbetet för att på ett tydligt sätt jäm-

föra olika aspekter från studiebesöken. Venndiagram kan på ett konkret sätt visa 
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likheter och skillnader för eleverna genom att läraren ritar upp två cirklar som över-

lappar varandra. I cirklarna kan det som ska jämföras skrivas in och i 

skärningspunkten hamnar jämförelsernas gemensamma nämnare. Detta kan liknas 

med det efterarbete som Coughlin gav exempel på i sin studie. Där fick eleverna jäm-

föra dåtid med nutid för att synliggöra likheter mellan dåtidens och nutidens skola. 

Emellertid användes inte venndiagram i Coughlins exempel (Coughlin, 2010), men syf-

tet med efterarbetet liknade syftet med venndiagrammet. Konklusionen blir att 

efterarbetet går att utforma på många olika sätt, vilket är viktigt för att skapa en varie-

rad undervisning som möter alla elevers olika behov. 

Några av lärarna underlät ibland att förklara syftet med studiebesöket för eleverna. 

Detta är något som enligt forskning kan göra det svårt för eleverna att ta till sig av 

kunskapsinnehållet. När eleverna inte vet varför ett studiebesök genomförs kan det 

leda till att den tänkta lärdom som besöket syftade till går förlorad (Wiliam, 2013). 

Emellertid pekar denna studies resultat på att även om syftet med studiebesöket ibland 

var otydligt, eller inte nådde fram till eleverna, kunde besöket ändå leda till någonting 

positivt.  

Ja, kanske det här med syftet, det kanske jag inte är jättebra på att lyfta. Men även om vi ibland 

kan tycka att det är lite surrigt och jobbigt, så tycker ofta barnen att det har varit bra, att det ger 

någonting. Och visst, det kanske inte alltid ger det som var det grundläggande syftet, men istäl-

let kanske de vet i alla fall vart konstmuseet ligger. Det blir ju flera infallsvinklar, även om mitt 

syfte inte riktigt nådde fram (L4). 

Tidigare forskning om studiebesök i undervisningen har visat att denna undervisnings-

metod blir allt mer sällsynt inom skolan till följd av resurs- och tidsbrist (Coughlin, 

2010; Gustafsson, 2016; Schmidinger, Brandt & Brandt, 2015). Emellertid visar denna 

studie att mängden studiebesök som genomförs även kan påverkas av andra faktorer, 

exempelvis socioekonomiska aspekter. Dessa kan inverka på lärarens förhållningssätt 

till att genomföra studiebesök. Vissa av lärarna menade att elevernas bristande vana 

av att vistas ute i samhället gjorde det svårt att genomföra studiebesök. Detta trots att 

även dessa lärare poängterade studiebesökens alla fördelar. Både lärarna i denna stu-

die samt lärarna i Noel och Colopys studie menade nämligen att studiebesök kan 

motivera eleverna till att lära sig om platser de annars aldrig skulle besöka (Noel & 

Colopy, 2006). Resultatet visar därmed på ett av skolans alla dilemman. Å ena sidan 

är studiebesök ett viktigt inslag i undervisningen, i synnerhet på skolor i 
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socioekonomiskt utsatta områden. Å andra sidan, visar denna studie, är det i dessa 

områden antalet studiebesök är lägst.  

6.1.1 Slutsats 

Studiebesök som metod har möjlighet att stärka elevers kunskapsutveckling på ett sätt 

som mer traditionella och teoretiska undervisningsformer inte har. Studiebesök kan 

även fungera som ett verktyg i att länka samman skolan, samhället och hemmet. Dock 

spelar både lärarens egna inställning och skolans socioekonomiska område in på anta-

let studiebesök som genomförs, eftersom elevernas bristande samhällsvana, och 

skolans brist på tillgängliga resurser, kan vara ett orosmoment för läraren.  I förläng-

ningen kan detta leda till att de elever som är i störst behov av att få undersöka 

verkligheten får minst av denna vara i undervisningen. Därför bör skolan verka för att 

studiebesök blir en naturlig del av undervisningen och ta sitt kompensatoriska uppdrag 

på allvar så att alla elever få chans ”[a]tt undersöka verkligheten” (Skolverket, 2017, s. 

192). 

6.2 Metoddiskussion 

Metoden som används i en studie kan komma att påverka studiens resultat. I denna 

studie användes en kvalitativ metod bestående av semistrukturerade intervjuer ef-

tersom det överensstämde med studiens syfte. De semistrukturerade intervjuerna 

gjorde det möjligt att samla in all data som krävdes för att få ett tillförlitligt resultat av 

studien. Däremot hade en annan metod, exempelvis observation, kunnat ge en annan 

infallsvinkel. Då hade studien kunnat fokusera på hur studiebesök faktiskt bedrivs i 

undervisningen och inte enbart på hur lärare beskriver att de arbetar med detta. Det 

hade även gått att kombinera dessa två metoder med varandra genom en så kallad tri-

angulering, vilket hade kunnat ge en bredare bild av studiens forskningsområde 

(Bryman, 2011). Emellertid blev detta inte aktuellt då tiden för studiens genomförande 

var begränsad.  

Reflexivitet 

Denna studie är ett resultat av personliga tolkningar av det insamlade materialet. Som 

grund till tolkningen och analysen av resultatet låg det teoretiska perspektivet. All data 

tolkades med hjälp av detta verktyg, vilket skapade en distans och en objektivitet till 

studien. 
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6.3 Framtida forskning 

Denna studie hade ett lärarperspektiv på studiebesök i undervisningen. En eventuell 

framtida forskning skulle istället kunna fokusera på elevers perspektiv på studiebesök 

och vad de anser att studiebesök tillför till deras kunskapsutveckling.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

1. Hur länge har du jobbat?    

2. Inom vilka åldrar?   

3. Hur ser de socioekonomiska området ut där skolan är belägen?  

4. Använder du dig av studiebesök i undervisningen av So?  

5. Hur planerar du dina studiebesök inom So-ämnena?   

6. Hur tydliggör du syftet med studiebesöken för eleverna?    

7. När sker studiebesöken vanligtvis? (före, under, efter ett arbetsområde?)   

8. Hur förbereder du dina elever inför studiebesöken?   

9. Är eleverna aktiva i sitt lärande under studiebesöken? (hur?)   

10. Hur återkopplar du studiebesöken i klassrummet?   

11. Hur ser utvärderingen ut? (redovisning, test, bedömning?)   

12. Är vårdnadshavarna delaktiga vid studiebesöken? Om ja, på vilket sätt?   

13. Vilka fördelar/nackdelar ser du med studiebesök?   

 

 

 


