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Studiens syfte var att fördjupa kunskapen om hur lärare använde sig av studiebe-
sök som en pedagogisk resurs inom de samhällsorienterade ämnena. I studien 
har semistrukturerade kvalitativa intervjuer använts som metod för att samla in 
empiri, vilket tolkats utifrån Deweys pragmatiska perspektiv. Resultatet visade, i 
likhet med tidigare forskning, att lärare upplever studiebesök som positiva för 
elevers inlärning i de samhällsorienterade ämnena. Resultatet visade även att lä-
rarna använde sig av studiebesök på olika vis i undervisningen beroende på deras 
definition av begreppet. Slutsatsen är att lärarna ställde sig positiva till att an-
vända studiebesök, dock användes studiebesök olika mycket beroende på lära-
rens inställning till begreppet.  
_______________________________________________________ 

Nyckelord: studiebesök, grundskolan f-3, samhällsorienterad under-
visning, pedagogisk resurs, möjligheter och hinder, för- och efterar-
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1 Inledning    

Under tiden som det här arbetet skrivits har Sverige gått in i en valrörelse (våren 2018), 
och som så många gånger tidigare har skolan blivit ett slagträ i debatten. Längre skol-
dag för att hinna med allt skolarbete, säger moderaterna (Mattson, 2018, 21 mars). De 
styrande socialdemokraterna visar å sin sida att de vill satsa på lärarutbildningen för 
att fler lärare ska bli behöriga och genom det minska lärarnas administrativa arbete, 
vilket de menar ska minska att läraren stressar igenom viktiga moment i undervis-
ningen (Socialdemokraterna, 2018). Båda sidorna belyser den problematik som länge 
varit aktuell i den debatt som kretsat kring skolan, och båda sidor säger sig ha receptet 
för att få skolan fulländad. 

Krokfors, professor vid lärarutbildningen vid Helsingfors universitet, säger i en inter-
vju med Skolvärlden (Stridsman, 2016, 29 mars) att studiebesök som en pedagogisk 
resurs bör användas av lärare, dock är det flera som väljer bort detta då rädsla för att 
den ordinarie undervisningen inte ska hinnas med. Krokfors understryker att elevers 
lärande enbart inte kan ske i klassrummet, eftersom samhället blir mer och mer tek-
nologiskt. Författaren menar att när robotar klarar av våra arbeten bättre, behöver sko-
lan rikta in sig på lärande som ger eleverna möjlighet att öka sin förmåga till interakti-
vitet och kreativt tänkande. Kanske är det därför nödvändigt, att som moderaterna vill, 
införa ytterligare en timme om dagen för att öka möjligheten för lärare att använda 
studiebesök i undervisningen. Eller är det som socialdemokraterna vill, nödvändigt att 
minska den administrativa delen av läraryrket? 

Oavsett åtgärd är studiebesök, om vi ska se till Krokfors uttalande, en arbetsmetod och 
resurs som kan väljas bort av läraren. Skolverket (2016) visar på fördelar med att un-
dervisa på andra platser än det traditionella klassrummet. De menar att genom studie-
besök får eleverna långvarig kunskap och möjlighet att få använda sina sinnen, vilket 
enbart klassrumsundervisning inte kan bidra med. Även Phillips (2014) visar att det 
finns ett stort lärandevärde i att använda studiebesök för att undersöka sin omgivning, 
vilket även kursplanerna i de fyra samhällsorienterade ämnena pekar på. I kurspla-
nerna står det att eleverna ska få möjlighet till att undersöka sin verklighet i undervis-
ningen (Skolverket, 2011). 
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor  

Läroplanen framför att eleverna genom de samhällsorienterade ämnena ska få arbeta 
med ”[a]tt undersöka verkligheten” genom observationer och mätningar samt ”[a]tt 
leva i närområdet” där centrala samhällsfunktioner, hemortens historia samt platser 
för religionsutövning och människors val av bebyggelse påvisas (Skolverket, 2011, s. 
197-198). Lärarens roll är även att ”medverka till att utveckla kontakter med organi-
sationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och för-
ankra den i det omgivande samhället” (Skolverket, 2011, s. 17). De här citaten visar att 
undervisningen ska innehålla flera platser än det traditionella klassrummet. 

Syftet med följande studie är att fördjupa kunskapen om hur undervisande lärare i års-
kurs F-3 använder sig av studiebesök som en pedagogisk resurs inom de samhällsori-
enterade ämnena.  

För att uppnå syftet ställer vi frågorna:  

1. Hur beskriver undervisande lärare i årskurs F-3 att studiebesök används som en pe-
dagogisk resurs i de samhällsorienterade ämnena?  

2. Hur beskriver undervisande lärare i årskurs F-3 de för- och efterarbeten som sker i 
samband med studiebesök i de samhällsorienterade ämnena? 

3. Hur beskriver undervisande lärare i årskurs F-3 de möjligheter och hinder som kan 
sammankopplas med studiebesök i de samhällsorienterade ämnena? 

Vi väljer att svara på dessa frågor genom att använda oss av en kvalitativ metod. När vi 
tolkar vår empiri kommer vi att använda oss av Dewey och pragmatismen.   

1.2 Disposition  

Denna studie omfattar sex kapitel. I det första kapitlet vill vi belysa syftet och det pro-
blemområde som vi vill fördjupa kunskapen i. Därefter följer bakgrundskapitlet som 
redovisar historisk och aktuell forskning inom området samt belyser de myndighets-
texter som är intressanta för studiens syfte. I kapitel tre introduceras det teoretiska 
perspektivet som sedan återkommer då vi tolkar vår empiri i resultatkapitlet. Metoden 
som använts redovisas i kapitel fyra, där val av metod samt de etiska principerna som 
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tagits i beaktning presenteras. I resultatkapitlet, kapitel fem, presenteras empirin, det 
vill säga den data som framkommit. Empirin kategoriseras och tolkas sedan genom det 
teoretiska perspektivet för att frambringa ett resultat. I det sista och sjätte kapitlet dis-
kuteras resultatet i förhållande till bakgrundslitteraturen och en slutsats presenteras. 
Kapitlet avslutas sedan med en presentation med förslag till framtida forskning.      

2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet presenteras vår tolkning av de centrala begreppen i studien. Det te-
oretiska ramverket byggs sedan upp av en historisk bakgrund, myndighetstexter och ak-
tuell tidigare forskning. 

2.1 Begreppsdefinition  

Här följer en förklaring till de centrala begreppen som varit aktuella under studiens 
gång. Vi bygger vår begreppstolkning på den forskningslitteratur som vi tagit del av 
samt tolkar denna genom vår personliga uppfattning.   

Pedagogisk resurs 

Björklid (2005) menar att lärare använder närmiljön som en pedagogisk resurs i 
undervisningen. Närmiljön blir då en lärmiljö för att undervisa eleverna om närsam-
hället med dess arbets-, förenings- och kulturliv. Vi menar i likhet med Björklid att en 
pedagogisk resurs i den är studien är när närmiljön används för att förlägga lektioner 
på, vilket möjliggör för elevernas lärande. Därav är en pedagogisk resurs en metod som 
läraren använder då hen besöker andra platser än klassrummet, vilket sammanför te-
oretiska och praktiska arbetsmetoder.   

Möjligheter och hinder 

Halvarson Britton (2014) påvisar möjligheter och hinder med att genomföra studiebe-
sök inom religionsämnet. Hon menar bland annat att de möjligheter med studiebesök 
i religionsämnet är att eleverna får träffa en representant från en religion och får då, 
som Roos (2008) utrycker, en möjlighet till att se religionen inifrån. De hinder som 
kan uppkomma är att representanten endast lyfter fram sin bild av religionen. I den 
här studien kommer vi att lyfta Halvarson Brittons och Roos beskrivningar. Vi kommer 
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också att fokusera på de möjligheter och hinder som finns med att genomföra studie-
besök i samtliga samhällsorienterade ämnen. Även möjligheter och hinder som studie-
besök kan föra med sig, dessa i ramfaktorerna på skolan och för elevers lärande, kom-
mer att lyftas.  

För och efterarbete 

För- och efterarbeten som sker i samband med ett studiebesök bygger upp och ger ele-
verna en boklig kontext till den kunskap som inhämtas under besöket. Szczepanski och 
Dahlgren (2011) visar att det är en viktig del då ett studiebesök ska genomföras. För-
fattarna menar att kunskapen som inhämtas under studiebesöket behöver bygga på en 
teoretisk kunskap som lärs ut i klassrummet. Även Skolverket (2012) understryker att 
när studiebesök sker i religionsämnet, och till platser där religion utövas, måste läraren 
grundligt för- och efterarbeta besöket. Undervisningen i för- och efterarbetet ska vila 
på saklighet, allsidighet och en vetenskaplig grund. I den här studien tar vi med Skol-
verkets (2012) syn på för- och efterarbete. Vi ser också Szczepanski och Dahlgrens 
(2011) koppling mellan teori och praktik som en del i ett för- och efterarbete.  

Studiebesök 

Halvarson Britton (2014) menar att studiebesök kan ses som ett tillfälle att byta miljö 
och uppleva något nytt, det kan vara genom att ställa frågor till någon representant för 
organisationen eller verksamheten som elevgruppen besöker. Krokfors, Kangas, Ko-
pisto, Rikabi-Sukkari, Salo och Vesterinen (2016) visar även i sin rapport att när stu-
diebesök sker undervisas eleverna av en annan verksamhet. Det här visar att läraren 
behöver ta med sig sin elevgrupp till en annan plats där de får träffa en representant 
som eleverna får observera och undervisas av tillsammans med att de får befinna sig i 
en autentisk miljö. Emellertid visar Schmidinger och Brandt (2015) att ett studiebesök 
också kan ske i närområdet. Författarna föreslår att läraren kan se till den närmiljö 
som erbjuds runt om skolan. Även där kan eleverna lära och inhämta kunskap genom 
att befinna sig i en autentisk miljö.  

2.2 Bakgrundslitteratur 

I kommande underkapitel redovisas den forskningslitteratur som är central för den här 
studien. Avsnittet inleds med en historisk kontext där framförallt läroplanen från 1969 
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får utgöra grunden. Därefter följer de nu gällande myndighetstexter som varit aktuella 
för studiens syfte. Myndighetstexter är även litteratur som återkommer i det sista av-
snittet där tidigare forskning presenteras. 

2.2.1 Studiebesökets historiska bakgrund  

I slutet av 1800-talet och början på 1900-talet var skolresor där folkskoleelever skulle 
få möjlighet att upptäcka och se verkligheten utanför skolan en viktig del. Då dessa 
infördes var tanken att skolresorna skulle gå till platser inom fosterlandet och att kär-
leken och lojaliteten med landet skulle stärkas. Resorna var tänkta att ge eleverna frisk 
luft och fysisk aktivitet samt konkreta upplevelser som sedan skulle användas i under-
visningen av läraren då arbetet fortsatte i klassrummet. Resorna betraktades som be-
stående i tre delar där förarbetet, vilket var då eleverna tillsammans med läraren stu-
derade kartor, förberedde sig med diskussioner kring uppförande och tankar på vad de 
skulle komma att lära sig under resan, genomfördes. Den andra delen i resan var själva 
besöket, där kunskapen inhämtades konkret och slutligen efterarbetet där eleverna fick 
möjlighet att arbeta vidare med sin kunskap i klassrummet. Resorna skulle ge eleverna 
varaktig kunskap genom att uppleva och se samhället utanför. Syftet var också att ele-
verna genom lärarens handledning skulle jämföra den tidigare kunskapen med det 
verkliga förhållandet (Rantatalo, 2002).  

Enhetsskolan har sin början med en nioårig skolplikt som beslutades i riksdagen 1950. 
Dock fanns det oenighet om vad som faktiskt skulle läras ut i skolans regi och enhets-
skolan slopades för att göra plats åt grundskolan, som vi fortfarande kallar den idag 
(Riksarkivet, 2013). I den nya grundskolan infördes också en ny skolstadga och lag 
samt att samtliga skolor i Sverige skulle följa den första läroplanen, Lgr 62. År 1969 
byttes Lgr 62 ut mot Lgr 69, vilken delade upp grundskolan i tre olika stadier, lågstadiet 
årskurs 1–3, mellanstadiet årskurs 4–6 och högstadiet årskurs 7–9 (Riksarkivet, 2013).  

Den läroplan som utkom 1969 har närmare undersökts och visar tydligt att skolans 
undervisning skulle vara till för att fostra eleverna till samhällsmedborgare och arbe-
tande individer. Läroplanen från 1969 påvisar att skolan har en ”förpliktelse att fortlö-
pande under elevernas studietid informera hemmen om […] vilka möjligheter till fort-
satt undervisning eller uppgifter inom arbetslivet som står till buda” (Skolöverstyrel-
sen, 1969, s. 11). Därav var det viktigt att eleverna fick möjlighet till praktiskt arbete 
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inom skolan, då undervisningen skulle förbereda eleverna för det arbetsliv som pas-
sade för individen. Det var också viktigt att skolans undervisning kopplades samman 
med samhället utanför, vilket studiebesök var en grund till.  

De samhällsorienterade ämnena som studerades i skolan, när Lgr 69 var i bruk, inne-
fattade religion, hembygdskunskap, historia, geografi och samhällskunskap. I dessa 
kursplaner står det utförligt att undervisningen inom ämnena ska innefatta studiebe-
sök. Rantatalo (2002) påvisar även att den undervisning som ägde rum utanför klass-
rummet skulle stärka elevernas och lärarens relation, vilket skulle bidra till lärarens 
möjlighet för individualisering av fortsatt arbete i skolan. Läraren skulle också få en 
uppfattning om vilket yrke eller fortsatta studier som skulle passa eleven.  

I kursplanen för religionsämnet påvisas det bland annat att studiebesök bör utnyttjas 
i gudstjänstrum. Besöket skulle, enligt Skolöverstyrelsen (1969), vara i samband med 
att någon form av gudstjänst ägde rum. Detta för att kyrkan som föremål inte skulle 
undersökas, utan gudstjänsten i sig. Undervisningen som skedde i samband med hem-
bygdskunskapen, menade Skolöverstyrelsen (1969), skulle grunda sig i elevernas egna 
iakttagelser. Hembygdens naturliv, arbetsliv, hembygdsgårdar och museer samt konst-
närliga utsmyckningar ansågs också som viktiga att besökas och studeras. Rantatalo 
(2002) menar att ämnets syfte var att den närmaste omgivningen skulle träna elever-
nas iakttagelseförmåga att kunna utrycka egna föreställningar om det fortsatta livet. 
Att besöka hembygdsgårdar och museer var också betydelsefullt i samband med histo-
rieundervisningen. Skolöverstyrelsen (1969) pekade på att det var viktigt att som lärare 
engagera, för ändamålet, speciellt intressanta personer. Det då dessa personer kunde 
uppvisa, för hembygden, viktigt material. I samhällsämnets kursplan var det viktigt att 
eleverna fick öva på att intervjua och besöka platser inom samhället.  Ämnet syftade 
till att eleverna skulle få förståelse för det samhälle som de var en del av (Skolöversty-
relsen, 1969). Utflykter och studiebesök skulle även inom geografiämnet vara ett givet 
inslag och skulle tas med i förberedelsen då lektioner planerades. Skolöverstyrelsen 
(1969) menade också att det var lärarens uppdrag att se över den omgivande platsen 
och vad skolorten kunde erbjuda för att öka elevernas kunskaper.  
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2.2.2 Myndighetstexter inom de samhällsorienterade ämnena  

I läroplanen är kursplanen för de samhällskunskapsorienterade ämnena, geografi, 
historia, religion och samhällskunskap, för årskurserna 1–3 en och samma. Det cen-
trala innehållet och kunskapskraven är således även de likadana (Skolverket, 2011). 
Även kommentarmaterialet som utförligare presenterar vad kurserna inom dessa äm-
nen ska innehålla är sammanförda utifrån det centrala innehållets rubriker; Att leva 
tillsammans, att leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka verkligheten 
(Skolverket, 2017). 

Undervisning inom de samhällsorienterade ämnena ska ge eleverna en allmänbildning 
(Skolverket, 2013). Genom ämnena ska eleverna få en kunskap och förståelse för det 
samhälle som de lever i. Eleverna behöver också lära in en handlingsberedskap för att 
aktivt kunna förändra tillvaron i samhället och med tiden bli kritiskt tänkande sam-
hällsmedlemmar. Om eleverna ska kunna bli aktiva medborgare för att förändra sam-
hället måste de också veta hur de gör. Ju större kunskap eleverna har om samhället 
och demokratiska värderingar, desto större benägenhet har de att engagera sig. Det 
kan vara genom att aktivt vara med och förändra, samt förstå sin och andras påverkan 
på miljön (Skolverket, 2013). Även skollagen framför att utbildningen i grundskolan 
”ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet” samt att utbildningen ska formas så att den ”förbereder 
eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning” (SFS 2010:800, 
10 kap., 2§). 

Skolverket (2017) framhåller i sitt kommentarmaterial för årskurs 1–3 att kunskapen 
inom de samhällsorienterade ämnena ska ge eleverna en progression i sin utveckling 
då de lär sig ny kunskap. Progressionen ska utgå från elevens närområde till globala 
frågor, och från dåtid, nutid och framtid. Genom skolans undervisning ska eleverna 
möta verksamheter och yrken i närområdet för att förstå hur de påverkar samhället i 
stort (Skolverket, 2017). Eleverna ska även få möjlighet att undersöka och studera cen-
trala samhällsfunktioner som räddningstjänst, polis och sjukvård (Skolverket, 2011). 
Det kan ske genom intervjuer eller observationer där eleverna får använda sina sinnen 
för att känna, lyssna och se när de hämtar information, som sedan dokumenteras ge-
nom bild och text för att arbetas vidare med i klassrummet. Genom att arbeta med 
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dessa metoder i undervisningen får eleverna tidigt lära sig hur de arbetar samhällsve-
tenskapligt (Skolverket, 2017). Eleverna får också upptäcka samhället utanför skolan 
där de får kännedom om exempelvis olika yrken. Det gör att när de kommer upp i hög-
stadiet och årskurs 8 har de en större överblick då de ska välja prao-plats på en arbets-
plats. Skollagen visar att ”[s]yftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbets-
livet inför kommande studie- och yrkesval” (SFS 2010:800, 10 kap., 8a§).  

Att använda sinnena som ett arbetsverktyg under ett studiebesök är ett arbetssätt för 
att till exempel kunna se en religion inifrån (Skolverket, 2013). Med studiebesök får 
eleverna möjlighet till att se och uppleva autentiska föremål som har betydelse för äm-
net. Genom att använda autentiska föremål möjliggör läraren för att yngre elever lät-
tare ska kunna ta till sig informationen, då de yngre eleverna kan ha svårt att tillskansa 
sig information ur enbart texter (Skolverket, 2013). Andra konkreta arbetsverktyg som 
kan användas då eleverna undersöker verkligheten är bland annat kartor, vilket är nå-
got som ska börja användas i de lägre åldrarna (Skolverket, 2011). När kartor över när-
området används och skapas av eleverna ökar deras geografiska förståelse, vilket kan 
ske genom arbetsmetoder som att kartlägga bostadsområdet eller skolan (Skolverket, 
2013).  

För de samhällsorienterade ämnena påvisar Skolverket (2013) studiebesökens kom-
plexa sida då läraren behöver göra ämnesdidaktiska val och ställa sig frågorna: vart ska 
vi gå och varför, samt vilken typ av studiebesök ska vi göra och hur ska studiebesöket 
följas upp? Läraren behöver också fundera kring hur gruppsammansättningen ska se 
ut. En stor grupp kan föra med sig vissa fördelar medan mindre grupper kan föra med 
sig andra. Skolverket (2013) lyfter exempelvis upp att eleverna i en liten grupp kan 
redovisa sina upptäckter för varandra i ett efterarbete. 

Andra aspekter som läraren behöver ta med i sin planering då studiebesök sker är de 
hinder som kan uppstå för enskilda elever. Skolinspektionen (2016) menar att skolan 
är skyldig att ge extra anpassning under ordinarie undervisning. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (2012) påpekar likaså att alla elever ska ha möjlighet till att kunna 
delta i skolans undervisning och då även undervisning som äger rum utanför skolans 
område, så som skolresor, friluftsdagar eller andra aktiviteter som studiebesök.    
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2.2.3 Tidigare forskning om studiebesök 

Författarna Szczepanski och Dahlgren (2011) visar att relationen mellan teori och prak-
tik är viktig. Genom den får eleverna konkreta upplevelser, som till exempel kan vara 
att få se och läsa ut runstenar med hjälp av den kunskap som eleven sedan tidigare lärt 
sig i klassrummet. Författarna menar att relationen mellan det teoretiska som eleven 
läst om i klassrummet och det praktiska som eleven upplever i verkligheten ger en 
långvarig kunskap. Björklid (2005) framför även att lärande i autentiska miljöer kan 
skapa en direkt kontakt med ämnet och ett aktivt deltagande av eleven som genom 
interaktion och socialisation leder till en direkt kunskap. Dahlgren (2007) fortsätter 
med att när eleverna får lära från autentiska platser skapas också naturligt en relation 
mellan känslor, tankar, kunskap, plats och identitet. 

Björklid (2005) och Dahlgren (2007) menar, likt Szczepanski och Dahlgren (2011), att 
verkliga upplevelser ska användas tillsammans med boklig bildning. Även internation-
ell forskning pekar på att skolan och samhället behöver kopplas samman i undervis-
ningen för att göra den intressant för eleven. Enligt en rapport utgiven av Helsingfors 
Universitet av författarna Krokfors, Kangas, Kopisto, Rikabi-Sukkari, Salo och Veste-
rinen (2016), bör autentiska miljöer och digitala verktyg användas tillsammans. Därför 
menar författarna att läraren bör ta hjälp av utomstående verksamheter, men också 
utgå från elevernas erfarenheter och läroplanens mål. Likt Szczepanski och Dahlgren 
(2011) menar Krokfors m.fl. (2016) att undervisningen blir mer stimulerande för ele-
verna när läraren använder flera olika undervisningsmetoder och verktyg. Insulander 
(2010) påpekar likaså att undervisningen ska utgå från elevernas tidigare kunnande 
och erfarenheter, vilka ska sammankopplas med den nya kunskapen. Kunskapen be-
höver därför inhämtas både socialt, fysiskt och intellektuellt. En plats där det kan ske, 
menar Insulander (2010), är på ett museum.   

När ett studiebesök bör genomföras, finns det olika tankar om. Schmidinger och 
Brandt (2015) menar att studiebesöket ska ligga i början av ett arbetsområde, för att 
eleverna ska få gemensamma förkunskaper inom området som de sedan ska undervi-
sas i. Genom att förlägga studiebesöket i början av ett arbete, menar författarna att 
eleverna får en större grad av kontroll och frihet av sitt eget lärande i de lektioner som 
följer. Dock uttrycker Skolverket (2012) att studiebesök inom religionsämnet endast 
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får ske i samband med för- och efterarbete av läraren. Undervisningen i för- och efter-
arbetet ska vila på saklighet, allsidighet och en vetenskaplig grund. Då det tydligt i lä-
roplanen (2011) står att skolan ska vara icke konfessionell är det även viktigt att ele-
verna inte blir uppmuntrade eller tvingade till att delta i inslag av bekännelsekaraktär 
när religiösa platser som moskéer, synagogor och kyrkor eller andra religiösa lokaler 
besöks (Skolverket, 2012).   

Andra författare, som också menar att läraren behöver besitta en viss eftertanke med 
studiebesök inom religionsämnet, är Halvarson Britton (2014) som har undersökt en 
gymnasieklass. Författaren menar att studiebesök kan vara motiverande för eleverna, 
emellertid kan de också uppfattas som känsliga för de elever som själva positionerar 
sig i den tradition som besöks. Författaren uttrycker att ibland kan det vara så att ele-
ven inte känner igen sig i den beskrivna religionen, men också känner sig tvungen att 
försvara religionen då den diskuteras i klassrummet efter besöket. För att se till dessa 
aspekter kan ett studiebesök leda till spänningar eleverna emellan. Även Roos (2008) 
lyfter problematik med studiebesök inom religionsämnet. Hon påvisar att den repre-
sentant gruppen besöker ofta lyfter fram sin egen tolkning och att eleverna inte får en 
helhetsbild av religionen. Även fast eleverna genom ett studiebesök inte kan få hela 
religionens perspektiv, får de ändå se religionen inifrån istället för att enbart läsa om 
den genom andras tolkningar (Roos, 2008). Likväl, menar Halvarson Britton (2014), 
att när eleverna får möjlighet att träffa en representant som i motsats till läraren kan 
berätta om religionen utifrån egna erfarenheter blir lärandet mer levande.  

Krokfors m.fl. (2016) visar också att det är av största vikt att den representant som 
elevgruppen möter ute på ett studiebesök har en viss pedagogisk kunskap, då under-
visningen i viss mån överlämnas till denna part. Därför menar författarna att det är 
viktigt att samarbetet mellan läraren och representanten har en gemensam förståelse 
för vad som ska läras ut och vad som förväntas av eleverna. Roos (2008) tydliggör att 
när en lärare planerar ett studiebesök försöker hen kontrollera studiebesökets gång så 
långt som möjligt genom att välja samma representant som hen tidigare träffat. Detta 
för att läraren inte vill bli överraskad och samtidigt fortsätta besitta kontrollen över 
vad eleverna kommer att få med sig från besöket.  
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Som lärare är det viktigt att se till de didaktiska frågorna som medföljer ett studiebe-
sök. Frågor som läraren behöver ta i beaktning kan till exempel vara: hur för- och ef-
terarbetet ska se ut, vad ska besökas och varför, hur fungerar min grupp i den miljö vi 
besöker och hur gör jag om någon av eleverna inte vill följa med? (Halvarson Britton, 
2014). Krokfors m.fl. (2016) lyfter också fram tidsaspekten i planeringen. Författarna 
menar att ett studiebesök tar tid att planera. Det behövs både god planering från lära-
ren och den verksamhet som ska besökas för att studiebesöket ska bli lyckat. Likväl 
behöver lärarens och representantens ämneskunskaper vara goda. Andra ramfaktorer 
som också behöver tas i åtanke av läraren, förutom tiden, är skolans ekonomi. Ekono-
min på skolan är ofta det som kan ställa till det för att göra ett studiebesök, eftersom 
föreställningen är att elevgruppen behöver ta sig någonstans. Schmidinger och Brandt 
(2015) tydliggör att läraren istället kan se till närområdet när ett studiebesök planeras, 
vilket gör att ekonomiska påfrestningar för skolan inte behöver uppkomma. Detta 
framhåller även läroplanen (2011) då undervisningen ska knyta an till skolans närom-
råde.     

3 Teoretiskt perspektiv  

I följande kapitel presenteras det teoretiska perspektiv som kommer att användas i den 
här studien. I studien kommer vi att ta hjälp av pragmatismen som ett verktyg för att 
tolka vår empiri i resultatkapitlet. Nedanstående del bygger på vår läsning av John 
Dewey.  

3.1 Dewey och pragmatismen 

John Dewey betecknas som en av grundskolans största inspiratörer inom pragmat-
ismen och har haft stort inflytande över barns och elevers kunskapsutveckling. Hans 
tankar och texter har även haft stor påverkan på skolans läroplan genom åren. Deweys 
(1997) syn på det nyfödda barnet är att han eller hon föds in i samhället utan vare sig 
kunskap eller egenskaper och där mål och vanor är oupptäckta. När ett barn sedan ska 
bli en del av samhället behöver han eller hon utbildning, vilket sker i skolan där ele-
verna genom kunskap får lära känna samhällets olika normer och värden. Dewey me-
nar att det, beroende på grupp och sammanhang, finns olika normer som barnet behö-
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ver lära sig. I hemmet uppträder barnet på ett sätt och i fotbollslaget på ett annat. Sko-
lans uppgift i undervisningen är att utjämna de skillnader som kan uppstå i elevens 
olika normer samt de klyftor som uppstår mellan eleverna och de enskilda grupper som 
eleverna är en del av (Dewey, 1997).  

Elevernas utveckling grundar sig i att de i skolan möter aktiviteter som knyter an till 
deras hemförhållanden och som sedan gradvis utvecklas för att de ska få grundläg-
gande kunskaper, som kan användas när de träder in för att verka i samhället. Enligt 
vår tolkning av Dewey (2004) ska läraren vid bedömning använda prov som är nära 
anknutna till det sociala livet utanför skolan. Läraren ska även se det teoretiska och det 
praktiska som viktiga byggstenar i undervisningen. Eleverna behöver därför arbeta 
med problemlösande och praktiska arbetsuppgifter, där de använder kroppens sinnen. 
Den sanna kunskapen, enligt Dewey, inhämtas utifrån egna erfarenheter och inte ge-
nom att endast studera litteratur, vilken bygger på författarens erfarenheter och tolk-
ningar. Eleverna behöver därför få egna erfarenheter och med egna medel tillskansa 
sig kunskapen. Dewey (2004) menar att när den nya kunskapen inhämtas ska det ske 
tillsammans med elevernas tidigare kunskaper och inte behandlas som en ny. Vi tolkar 
det här resonemanget som att läraren behöver utgå från den kunskap eleverna besitter 
sedan tidigare och knyta an den nya kunskapen till denna. Det gör att eleverna förbe-
reds och förstår det samhälle som de senare ska verka och tjäna i. Alltså ska skolan vara 
en plats där eleverna kan möta samhället i miniatyr och där undervisningen är sam-
mankopplad med hemmet. I miniatyrsamhället ska eleverna få möjlighet att möta ak-
törer som finns i samhället (Dewey, 2004).  

Dewey framför även att det sociala är viktigt. Han menar att varje individ utvecklas i 
samspel med andra, vilket sker genom sociala regler som finns i samhället och som 
överförs genom generationer. Därav måste vi som vuxna överföra värderingar och fär-
digheter till de yngre genom fostran som förbereder eleverna inför kommande framtid. 
Samhällets värderingar förändras över tid och genom människors handlingar, vilket 
eleverna måste få kunskap om. Eleverna behöver även få experimentera och pröva sin 
omvärld där samhällets värderingar finns med (Hartman, Lundgren, Hartman, 2004). 
Att få pröva sin omvärld, vilket Deweys slagord ”[l]earning by doing” [sic] (Kroksmark, 
2011, s. 375) syftar till, visar att praktiskt görande ska uppmuntras. Dewey (1997) för-
tydligar att det som sker i skolan måste stå i direkt samband med det sociala samhället 
utanför, och att de aktiviteter eller den sysselsättning som utövas ska göra det i den 
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miljö som präglat människans liv och gemenskap. Dewey framför att den moderna sko-
lan är alltför inriktad på vad läraren säger och hur han eller hon ger instruktioner. Han 
menar att kunskap inhämtas då eleven får använda sin praktiska förmåga i aktiviteter 
som läraren hjälper till att leda och uppmuntra. Detta ger eleven en progression av 
kunskap i ett framåtsyftande ändamål för att sedan öka samhällets kunskaper i fram-
tiden. ”Jag vill inte”, säger Dewey,” att barnet skall säga: jag vet, utan: jag har erfarit.” 
Handling och tänkande är två komponenter som alltid hör samman” (Kroksmark, 
2011, s. 375). 

Då Kroksmark (2011) tolkar Dewey menar han att inlärning sker genom att barnet be-
höver få tydliga mål, görandet ska inte ske utifrån en slump utan vara kontrollerat och 
följas av ett tydligt behov. Mål som vi ser i läroplanen idag är långsiktiga och kan vara 
svåra för eleverna att förstå. Därför är det viktigt att som lärare ge eleverna kortsiktiga 
mål som är överskådliga, och genom det leda eleverna mot läroplanens mål. Dewey 
menar att när ett mål inte är överskådligt, försvinner också elevernas motivation. Av-
slutningsvis visar Dewey att innehållsliga mål och processer som mål inte kan skiljas 
utan är två sidor av samma komponent. Det är alltså även viktigt att lära sig hur man 
lärt sig och inte bara vad man lärt sig (Kroksmark, 2011).  

För att sammanfatta Dewey och pragmatismens teorier som följer denna studie behö-
ver undervisningen i skolan både ha en nära anknytning till elevernas hemförhållan-
den men också kopplas samman med samhället utanför skolan. När eleverna får lära 
tillsammans genom teoretiska uppgifter som blandas med praktiskt görande i under-
visningen befäster sig kunskapen bättre. Därför kan skolan liknas vid ett miniatyrsam-
hälle där eleverna får förberedas för det samhälle som de senare ska verka i.  

4 Metod  

Det här kapitlet behandlar det metodval och informantsval som gjorts i studien. I un-
derkapitlen redovisas en beskrivning om hur data samlats in, kategoriserats och bear-
betats. Slutligen framförs de etiska överväganden som tagits i beaktande under studi-
ens gång.  
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4.1 Metodologi 

Denna studie utgår från enskilda lärares uppfattningar om studiebesök med elever i de 
lägre åldrarna. Därför redovisar vi nedan de för- och nackdelar som finns med kvalita-
tiva respektive kvantitativa metoder för att finna en lämplig metod för vår forskning.  

För den kvalitativa forskningen betonar Bryman (2011) att det ligger tyngd på infor-
mantens uppfattningar. Han menar att skillnader finns i jämförelsen med en kvantita-
tiv forskning, som istället bygger på precisa föreställningar. Det gör att en kvantitativ 
forskning ger en statisk bild av ett resultat som inte på samma sätt som en kvalitativ 
forskning kan kopplas till verkligheten. Bryman (2011) menar emellertid, att en kvan-
titativ forskning är enklare att kopiera eftersom den bygger på specifika och precisa 
frågor till de som intervjuas. Den kvalitativa metoden, som inte lika enkelt kan kopie-
ras, bygger istället på informanternas uppfattningar av forskningsområdet. Bryman 
(2011) menar att förespråkare för den kvantitativa forskningen menar att den kvalita-
tiva metoden inte kan generaliseras till en verklighet för de som verkar inom en yrkes-
grupp eller population. Dock så motsäger förespråkare för den kvalitativa forskningen 
det här resonemanget, och menar att den kvalitativa metodens resultat inte ska gene-
raliseras till en population eller yrkesgrupp utan till en teori. Där ska jämförelsen göras 
mellan den fakta som framkommit i studien, till den tidigare forskning som har ge-
nomförts och sedan bearbetats av studiens forskare för att sedan frambringa ett resul-
tat (Bryman, 2011).  

Därför ser vi, likt ovanstående resonemang, att den kvalitativa metoden är främst läm-
pad för fortsatt forskning i den här studien.   

4.2 Datainsamlingsmetod 

I studien utgick vi från en kvalitativ metod. Detta eftersom informanternas egna tankar 
och uppfattningar om forskningsområdet skulle lyftas. Då vi använt oss av en kvalitativ 
forskningsmetod föll också valet på att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 
De kvalitativa semistrukturerade intervjuerna blev flexibla eftersom utgångspunkten 
låg i den intervjuguide som skapats för studien. Frågorna ställdes i en passande ord-
ning för att intervjun skulle fortlöpa på ett lämpligt vis. Det gav oss som intervjuare en 



15 

 

möjlighet till att välja frågor utefter informanternas svar (Bryman, 2011). De semi-
strukturerade intervjuerna syftade till att förstå och fördjupa kunskapen om lärares 
uppfattningar av studiebesök, hur de arbetar med dem samt vilka möjligheter och hin-
der de medför i undervisningen.  

De kvalitativa intervjuerna genomfördes på fyra skolor i Västmanland och Söder-
manland, med sammanlagt sex utbildade lärare för de lägre åldrarna. Informan-
terna kontaktades via ett informationsbrev, där de blev tillfrågade om att delta i stu-
dien. I informationsbrevet (bilaga 1) framgick det vad studien undersöker, att delta-
gandet var frivilligt samt att deltagandet gick att avbryta utan konsekvenser. I den 
här undersökningen valde samtliga tillfrågade informanter att fullfölja intervjun.  

Samtliga intervjuer varade i 30 minuter och utfördes på en plats som önskats av infor-
manten. Intervjuerna bestod av 14 frågor som skapades för att kunna samla in data, 
vilket sedan behandlades och slutligen utgjorde empirin att studiens forskningsfrågor 
kunde besvaras. För att kunna framställa det insamlande materialet och bearbeta det 
har intervjuerna transkriberats. Bryman (2011) menar att det är ett sätt att kunna 
framställa materialet till datakategorier.  

4.3 Databearbetning/ Datakategorisering 

Det insamlade datamaterialet transkriberades för att möjliggöra för datakategorise-
ring, vilket genomfördes genom grounded theory och en öppen kodning. Denna kate-
goriseringsprocess startade redan under datainsamlingsperioden och under den öppna 
kodningen studerades datamaterialet och jämfördes för att sedan kunna bli förståeligt 
för studiens syfte (Bryman, 2011). Datamaterialet kategoriserades utifrån det inne-
bördsmönster som kunde urskiljas efter att materialet transkriberats och ledde till en 
informationsmättnad, då nya insamlade data inte hade givit något mer till kategorier-
nas centrala innebörd. De mönster som kunde urskiljas utifrån informanternas svar, 
sammanfördes och bildade kategorier. Kategoriernas centrala innebörd identifierades 
och bildade kategoriernas namn, till exempel, kategorin Studiebesök som begrepp.  

4.4 Urval  

För studiens urval av informanter användes ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman 
(2011) anser med att forskaren väljer informanter som är bekanta sedan tidigare. Valet 
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har också utgått från ett målinriktat urval då informanterna besitter de kunskaper som 
efterfrågats för att kunna uppfylla studiens syfte.   

De informanter som valdes har varierade arbetserfarenheter. Två av informanterna, L1 
och L2, är nyexaminerade och har arbetat i fyra månader respektive två år. Fyra av 
informanterna, L3, L4, L5 och L6, har arbetat mellan tio och tjugotvå år. Fem av infor-
manterna har en lärarutbildning och en informant har en förskollärarutbildning. 
Samtliga informanter arbetar i årkurs F-3 på skolor i Västmanland och Södermanlands 
län.  

4.5 Etiska överväganden  

Studien vilar på de forskningsetiska principerna, vilka är: informationskravet, sam-
tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). In-
formationskravet innebär att informanterna har fått information om studiens syfte, i 
det här fallet genom ett informationsbrev (Bilaga 1). Informanterna har även i inform-
ationsbrevet tilldelats information om vad som förväntades av dem och en förfrågan 
om deras deltagande. Förtydligande har även förekommit om att deras deltagande var 
frivilligt och kunde avbrytas om de önskade utan några konsekvenser. Samtyckeskra-
vet medför att informanterna har fått förfrågan om samtycke till att delta i studien. I 
det här kravet följer också en stor vikt vid att informanterna ej ska stå i beroendeställ-
ning till forskaren. Informanterna utlovades även anonymisering, vilket konfidentiali-
tetskravet innefattar. Det betyder att all information från informanterna som anteck-
nats och spelats in makuleras när uppsatsen har publicerats, för att ingen utomstående 
ska kunna identifiera dem. I den här studien kommer de intervjuade lärarna att be-
nämnas som informanter och L1-L6 för att de ska förbli anonyma. Nyttjandekravet in-
nefattar att studien inte kommer att användas eller utlånas för ickevetenskapliga syften 
(Vetenskapsrådet, 2017).   

5 Resultat  

I det här kapitlet presenteras resultatet av den empiri som framkommit under studiens 
gång. Empirin har vid sortering skapat tre olika kategorier. Kategorierna skapades ge-
nom att vi hittade liknande teman i de transkriberade materialet. Den här metoden 
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benämner Bryman (2011) som grounded theory, vilket betyder att kategoriseringspro-
cessen startade redan under datainsamlingsperioden. Vid kategoriseringsprocessen 
ledde empirin till en informationsmättnad, då nya insamlade data inte hade givit något 
mer till kategoriernas centrala innebörd (Bryman, 2011).  Kategorierna presenteras i 
avsnittet Empiri. I avsnittet Tolkning av empiri använder vi det teoretiska perspektivet, 
vilket vi valt John Dewey och pragmatismen, för att tolka vår empiri. I den avslutande 
delen Resultatsammanfattning summeras studiens resultat.       

5.1 Empiri  

Den empiri som framkommit, med hjälp av de intervjuer som genomförts med infor-
manterna, har efter transkribering kunnat urskiljas till olika kategorier. Dessa katego-
rier är följande: Studiebesök som begrepp, Studiebesök som arbetssätt i de samhällso-
rienterade ämnena och Möjligheter och hinder för att genomföra studiebesök. När ka-
tegorin Studiebesök som begrepp bildades förde vi samman informanternas utsagor 
om vad de ansåg att ett studiebesök var. I den följande kategorin, Studiebesök som 
arbetssätt i de samhällsorienterade ämnena, valde vi att sammanföra hur och när in-
formanterna använde studiebesök. I den sista kategorin, Möjligheter och hinder för att 
genomföra studiebesök, lyfter vi de möjligheter som informanterna såg med studiebe-
sök samt de hinder som de uppgav, vilket kunde vara i ramfaktorer eller hinder för 
enskilda elever.  

5.1.1 Studiebesök som begrepp 

Det centrala i den här kategorin är informanternas förklaringar till begreppet studie-
besök. Under intervjuerna framkom två huvuddrag för vad som kännetecknar begrep-
pet. Några informanter anser att ett studiebesök är att elevgruppen lämnar skolans 
område och åker iväg till en annan plats. På platsen får eleverna träffa en representant 
från en annan verksamhet. Det kan vara en guide eller representant från en annan yr-
kesgrupp. Väl vid platsen visar representanten runt eleverna i ett museum eller för med 
eleverna på en jul- eller påskvandring i kyrkan. Studiebesöket beaktas därför som ett 
avbrott från den bokliga undervisningen i klassrummet. Informanterna är även be-
stämda med att elevgruppen är tvungna att använda sig av ett slags transportmedel för 
att färdas en bit utanför skolans närområde, detta för att få benämnas som ett studie-
besök. 
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Jag tänker att ett studiebesök är att man åker till något ställe utanför stan, ett ålderdoms-

hem, kyrka, naturskola m.m. eller när någon kommer till oss och har lektion här (intervju 
17/4–18, L6). 

Jag tycker att ett studiebesök är när man åker iväg till någonting. Jag tänker också att det 
är när någon kommer till klassen och visar vad den gör (intervju 12/4–18, L5).    

Förespråkarna för denna förklaring av studiebesök anser också att studiebesök är när 
klassen bjuder in eller får besök av någon som presenterar sitt yrke. Under tillfället får 
eleverna ställa frågor och lyssna till berättelser om verksamheten. Den viktiga kopp-
lingen till studiebesök är att undervisningen ska kopplas samman med samhället ut-
anför skolan.   

I intervjuerna framkom även en annan förklaring om vad ett studiebesök innebär. In-
formanterna menar, likt ovanstående förklaring, att studiebesök är då elevgruppen 
lämnar närsamhället och besöker en annan verksamhet och att studiebesök även kan 
vara då klassen bjuder in en representant för att presentera sitt yrke. Dock menar dessa 
informanter att ett studiebesök även kan vara då elevgruppen besöker närsamhället 
utanför skolan genom trafikvandringar eller besök vid återvinningsstationer. Under de 
här besöken är inga representanter för verksamheten närvarande utan läraren använ-
der samhället som en plats att lära från.  

Jag tänker att lärare ofta tänker att ett studiebesök är då man går till ett museum, men jag 

tänker att ett studiebesök också är då man studerar och besöker verkligheten utanför sko-

lan, till exempel under en trafikvandring. Där pratar vi om varför skyltar sitter där de sitter 
och vad de betyder, det är ju också ett besök i verkligheten (intervju 9/4–18, L2).    

Närsamhället utanför skolan kan därför vara en plats för studiebesök där eleverna får 
lära sig i de samhällsorienterade ämnena.  

5.1.2 Studiebesök som arbetssätt i de samhällsorienterade ämnena 

I den här kategorin är det centrala hur studiebesök används som ett arbetssätt i de 
samhällsorienterade ämnena. Övergripande beskriver samtliga informanter att studie-
besök används för att undersöka verkligheten utanför skolans område. Ibland blir sko-
lorna själva inbjudna till ett besök och ibland ordnas besöket av lärarna. De platser 
som ofta bjuder in skolor är räddningstjänsten, men också kyrkor i samband med jul 
och påsk. 



19 

 

Studiebesöks placering i ett arbetsområde ser olika ut. Ibland förlägger läraren dem i 
mitten eller i slutet av ett arbete, vilket gör att eleverna får med sig teoretisk kunskap 
till besöket.  

Jag brukar nog försöka tänka att man lägger studiebesöket i mitten eller i slutet av ett ar-

bete, det kan kanske i vissa situationer vara bra att starta upp med ett studiebesök men jag 

tycker nog att eleverna behöver ha lite teoretisk bakgrund innan man ger sig iväg (intervju 
17/4–18, L6).  

Före ett studiebesök behöver läraren förbereda eleverna. Det kan göras genom att föra 
samtal med eleverna om vad de tror kommer att hända och vad de kommer få upp-
täcka. Inför vissa besök kan även verksamheten som bjuder in skicka ut material som 
läraren kan använda i sitt förarbete.  

Vi brukar rita tankekartor innan ett studiebesök för att ta reda på vad vi till exempel vet om 
skolan från förr och vad vi vill veta (intervju 12/4–18, L3). 

Tillsammans i klassen brukar vi prata om hur dagen kommer att se ut, vad vi ska göra, vad 

vi kommer kunna se, vad vi hoppas att få se, vad vi ska hålla utkik efter och regler för vad 
vi får och inte får göra (intervju 5/4–18, L1). 

När läraren lägger ett studiebesök i slutet av ett arbete kan studiebesöket bli ett slags 
kvitto på vad eleverna har lärt sig.   

Jag tog med gamla saker till klassen, sedan fick eleverna själva intervjua en äldre person 

och som avslutning på arbetet bjöd jag in en äldre person till klassen som eleverna fick 

ställa samma frågor till. Jag tyckte att det här band ihop arbetet och vi fick återupprepa det 
vi lärt oss (intervju 12/4–18, L4). 

På andra sätt kan det också vara bra av läraren, att i speciella situationer förlägga stu-
diebesöket i början av ett arbetsområde. Det kan till exempel vara när eleverna inte har 
någon egen erfarenhet till arbetsområdet.  

Mina elever som flertalet inte har någon relation till Sveriges djurliv får en bättre förståelse 

om man gör ett besök på en djurpark, för att på riktigt få se djuren innan vi börjar läsa om 

dem. Det här gör att eleverna inte tänker på älgen som ett slags sagodjur. Jag själv har en 

förståelse för att de här djuren är väldigt främmande för oss som bor i stan och jag tror att 

ju mer man förstår innan man börjar arbeta med ett arbetsområde desto roligare och mer 

motiverande blir det (intervju 9/4–18, L2).  

Andra anledningar till att studiebesöket förläggs i början eller i mitten av ett arbete, är 
att läraren kan använda lektionerna efter till att fylla på med den kunskap som eleverna 
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inte fick med sig från besöket. Det kan till exempel vara genom att använda en händel-
sebok. 

 Jag använder en händelsebok, där skriver vi och ritar efter besöket vad vi har upplevt. Jag 

använder boken till att utvärdera vad eleverna fått med sig och också som en formativ be-

dömning för att sedan kunna planera min undervisning mot målen. De är inte lika givande 

att ha det här i slutet av ett arbete för då kan jag inte använda händelseboken som en for-
mativ bedömning (intervju 5/4–18, L1).  

Läraren behöver också ta hänsyn till den verksamhet som gruppen besöker. Vissa verk-
samheter lägger ut besökstider att boka in, andra blir elevgruppen inbjudna till och får 
en bestämd tid. Det här medför att läraren behöver se framåt och planera undervis-
ningen så att den passar in när studiebesöket sker. Ibland kan det vara så att besöksti-
derna blir tilldelade nära inpå besöket.    

Jag upplever att det kan vara lite olika, ibland kan besöken bli lösryckta för att planeringen 

inte har gått ihop och för att verksamheten man ska besöka endast har visa tider och under 
vissa perioder som man kan besöka dem (intervju 12/4–18, L4).  

Som uppföljning av ett studiebesök används också textskrivande där eleverna får 
skriva vad de har varit med om. Det kan ske genom ämnesövergripande arbetsformer 
som till exempel i svenskan där eleverna kan få skriva återgivande texter eller faktatex-
ter.   

5.1.3 Möjligheter och hinder för att genomföra studiebesök 

De möjligheter och hinder för att genomföra ett studiebesök är det centrala i den här 
kategorin. Genom att undersöka verkligheten utanför skolan lär sig eleverna hur sam-
hället fungerar och de får använda sig av flera sinnen, så som att höra, se och känna. 
Det här menar informanterna gör att kunskapen befäster sig bättre.  

Det sätter sig så mycket mer hos eleverna att få se saker på riktigt, man kan tycka att de 

bara är en liten grej men för eleverna ger det så mycket mer kunskap att få se på riktigt, 

exempelvis så hade vi en polis på skolan som berätta om sitt yrke och eleverna tyckte det 

var jättehäftigt för de hade aldrig fått träffa och pratat med en polis tidigare (intervju 5/4–
18, L1).  

När elevgruppen tillsammans med läraren åker iväg på ett studiebesök, för besöket inte 
bara med sig förståelse för själva ämnet utan är också en slags fostran där normer och 
regler blir centrala.  
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Jag tycker att det ger en social utveckling i gruppen och man skapar också relationer med 

eleverna på ett annat sätt. När vi är på vissa studiebesök så är jag som lärare där för att 

lyssna och inta samma roll som mina elever och då kan jag se mina elever på ett annat sätt 

och jag kan diskutera med dem. När man får åka iväg får man också en annan gemenskap 
och man lär sig att lyssna på varandra (intervju 12/4–18, L4).   

När vi åker in med förskoleklasseleverna med bussen till stan för att göra studiebesök så 

handlar det också mycket om att man måste förhålla sig till vissa regler i trafiken. Eller när 

man besöker biblioteket så måste man förhålla sig till andra regler, jag tror att det är bra 

att man får öva på sådana regler för att förstå hur samhället fungerar (intervju 12/4–18, 
L5).  

Det hinder som uppges som störst är ekonomin på skolan. Informanterna menar att 
om skolan ligger utanför stadskärnan behöver elevgruppen ofta använda sig av buss 
för att genomföra ett studiebesök. Samtliga informanter upplever att skolans eko-
nomi inte är uppbyggd för att kunna utföra studiebesök.  

Nu har vi precis sökt pengar till att göra ett studiebesök, det gör vi genom Sörmlandsspar-

bank. För det är ju så att när vi ska göra ett studiebesök utanför närsamhället behöver vi 
åka buss, […] ekonomin på skolor är inte uppbyggd för studiebesök (intervju 9/5–18, L2). 

Med studiebesök behöver också läraren planera in att extrapersonal behöver följa med. 
Schemat kan därför ibland ställa till det för att genomföra besök. Extrapersonalen som 
samarbetar med klassläraren kan ofta vara uppbokad mitt på dagen, vilket gör det svå-
rare att genomföra studiebesök. På vissa skolor finns det även bestämmelser att minst 
en ur personalen behöver ha genomgått en utbildning i hjärt- och lungräddning när 
studiebesök ska genomföras. 

Ett hinder är att jag som lärare inte bara kan ta mina elever och gå ifrån skolområdet. Man 

måste alltid vara minst två vuxna och en personal måste ha utbildning i hjärt- och lung-

räddning. Det gör att om jag inte har den utbildningen måste jag se till att den andra kolle-

gan har det. På så sätt kan man inte bara vara spontan och lämna skolan (intervju 12/4–18 
L3).     

Ett annat hinder för studiebesök som upplevs är att de representanter och den verk-
samhet som besöks inte alltid besitter pedagogisk kunskap. Det gör att eleverna tappar 
lusten till att lyssna, vilket leder till att de inte förstår hur de ska ta sig an uppgifterna 
som ska genomföras på besöket. 
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Med ett studiebesök kan också enskilda elever uppleva hinder. En informant lyfter hin-
der för studiebesök inom religionsämnet, då man som lärare ibland kan behöva disku-
tera med vårdnadshavare gällande besök i religiösa rum. Andra hinder som kan upp-
komma för enskilda elever visar samtliga informanter kan vara då elevgruppen besöker 
andra miljöer. Eleverna kan före besöket behöva få en grundlig genomgång om vad 
som ska ske under dagen, för att studiebesöket inte följer samma mönster som eleven 
är van vid. Som lärare behöver man därför i god tid förbereda dessa elever. Förbere-
delserna kan ske genom att läraren berättar och förklarar hur dagen ska gå till genom 
bildstöd, men också genom att läsa sagor eller berättelser som knyter an till besöket. 
Läraren kan även i sådana situationer i lugn och ro ta med eleven till den plats som ska 
besökas. Det är också viktigt att eleven har tillgång till en personal som kan finnas i 
närheten när besöket genomförs.  

Om man har en elev i särskilda behov kan eleven behöva förberedas innan. Det bör göras 

väldigt fyrkantigt, genom att säga när vi ska åka, vart vi ska åka, vart man ska sitta i bussen, 

vad man ska göra när man kommer fram, vad ska vi äta och hur ska vi äta det, m.m. Ibland 

kan det här också behöva förklaras tillsammans med bilder. Vissa barn behöver också ha 
med sig en person som kan gå tillsammans med den hela dagen (intervju 17/4–18, L6). 

Men det är inte bara elever i särskilda behov som behöver ha extra förberedelser, andra 
elever mår också bra av att få veta hur dagen kommer att gå till. Informanterna menar 
därför att läraren behöver förbereda hela klassen vid flera tillfällen och i god tid.  

5.2 Tolkning av empiri  

De tre ovanstående kategorierna, Studiebesök som begrepp, Studiebesök som arbets-
sätt i de samhällsorienterade ämnena och Möjligheter och hinder för att genomföra 
studiebesök, från föregående avsnitt kommer vi nedan att tolka genom vår förståelse 
av John Deweys pragmatiska perspektiv. Vi lägger fokus på det teoretiska och praktiska 
lärandet, samt den sammankoppling som finns mellan elevens omgivande samhälle 
och skola i undervisningen.  

5.2.1 Kategorierna tolkade genom John Deweys pragmatiska perspektiv  

John Dewey (1997) betonar att alla individer föds utan normer och värderingar och 
menar att dessa lärs under uppväxten genom undervisning. Han framhåller vikten av 
att undervisningen i skolan ska ligga vid att lära sig normer och regler för att sedan 
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kunna verka i samhället. Utifrån empirin i kategorierna ses studiebesök som en peda-
gogisk resurs för att knyta an elevers inlästa kunskap till verkligheten och samhället. 
Dock ser informanterna olika på vad ett studiebesök innebär. I enlighet med vår tolk-
ning av Dewey ses närsamhället av vissa informanter som en plats för studiebesök där 
eleverna undersöker verkligheten (Dewey, 2004). De här informanterna menar att en 
trafikvandring räknas som ett studiebesök där eleverna får inhämta kunskap från om-
givningen under korta stunder. Vi menar att det här, i likhet med Deweys tolkning, gör 
att eleverna får möjlighet att ta del av ett miniatyrsamhälle. I miniatyrsamhället får 
eleverna studera och lära känna samhällets strukturer och normer för att sedan kunna 
ta del av de (Dewey, 2004). Det gör att arbetsmetoder som studiebesök kan göra att 
eleverna känner igen samhällslivet. Det betyder att om skolans arbete inte kopplas till 
verkligheten blir den mindre intressant för eleven (Kroksmark, 2011).   

För andra informanter innebär studiebesök att elevgruppen gör ett besök i andra verk-
samheter, där eleverna får lära av representanter. I den här förklaringen ligger vikt vid 
att gruppen lämnar skolans närsamhälle och reser till en annan plats. Denna förklaring 
av vad ett studiebesök är, kan i likhet med den ovanstående förklaringen ses genom 
den tolkning vi har gjort av Dewey och pragmatismen. Dewey menar att eleverna ska 
få besöka verkligheten och utforska den. Studiebesöken ska även göras i ledning av en 
vuxen som kan överföra sin kunskap till eleverna (Hartman m.fl., 2004). Den praktiska 
kunskapen, som eleverna får genom studiebesöket, menar merparten av informan-
terna ska byggas på den teoretiska kunskapen som eleverna sedan tidigare lärt in i 
klassrummet. Eleverna får alltså undersöka samhällets olika områden med hjälp av 
syn, hörsel och känsel men också genom att läsa, lyssna och diskutera. Det gör att ele-
verna får använda olika metoder när ny kunskap lärs in, vilket kan ses som att teore-
tiska och praktiska byggstenar hör samman (Dewey, 2004).  

Trots att vi har kunnat urskilja två olika förklaringar av begreppet studiebesök visar 
resultatet på likheter när studiebesök används inom ett arbetsområde. Resultatet visar 
att studiebesök kan ske som en introduktion, i mitten och som avslutning av ett arbets-
område. Dewey menar att undervisningen ska bygga på elevernas tidigare teoretiska 
kunskaper, vilket ett studiebesök i början av ett arbetsområde möjligtvis inte gör 
(Dewey, 2004). Resultatet visar att när läraren använder studiebesök i början av ett 
arbetsområde är det för att fånga upp ett intresse och en motivation hos eleverna. Där-
för menar informanterna att det finns en förtjänst i att använda studiebesök i början 
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av ett arbete. Resultatet visar även att genom att förlägga studiebesök i början av ett 
arbete får elever som inte sedan tidigare har en verklig koppling till ämnet en större 
chans att förstå den teoretiska undervisningen, som sedan genomförs i klassrummet. 
Genom det här synsättet ser vi, trots tidigare resonemang, likheter med Deweys syn på 
att undervisningen ska utgå från en verklig förståelse som ger eleverna en gemensam 
erfarenhet (Kroksmark, 2011).  

Genom att använda ett studiebesök som en pedagogisk resurs i mitten av ett arbets-
område möjliggör det att läraren kan inleda arbetet utifrån elevernas erfarenheter, som 
delvis byggs upp av teoretisk kunskap. När studiebesök förläggs på detta sätt kan lära-
ren bygga en teoretisk grund genom diskussioner, läsning av texter och tankekartor. 
Genom att använda den här metoden kan lärare även få syn på de kunskaper som ele-
verna sedan tidigare besitter, vilka eleverna kan koppla samman till den nya kun-
skapen. Det, likt Deweys pragmatiska perspektiv, ser vi som att kunskap ska läras in 
tillsammans med tidigare erfarenheter. Läraren ska alltså inte se en ny kunskap som 
helt ny, utan som en del i det eleverna inom andra områden tidigare lärt in. Detta för 
att kunskapen ska bli relevant (Dewey, 1997). Resultatet visar också att läraren kan 
använda tankekartor innan ett arbetsområde startar för att kunna utforma undervis-
ningen och göra den följsam för elevernas intresse. Genom elevernas tankekartor kan 
läraren sedan utforma kortsiktiga mål, vilka är relevanta för eleven och som långsiktigt 
syftar till att följa de mål som i läroplanen är godtagbara för årskurs tre. Eleverna får 
därför en koppling till varför de ska lära sig den nya kunskapen, vilket gör att deras 
erfarenheter vävs samman till det verkliga samhället utanför skolan (Dewey, 2004).  

I resultatet lyfts även fördelar med att använda studiebesök i slutet av ett arbetsom-
råde. Läraren kan då knyta samman elevernas teoretiska kunskaper till praktiska. Stu-
diebesöket blir därför ett slags kvitto för läraren på vilka kunskaper som eleverna be-
sitter och besöket kan användas som en återupprepning av den tidigare klassrumsun-
dervisningen. Studiebesöket får därför ett tydligt syfte och blir inte enbart ett görande, 
vilket kan ses i likhet med vår tolkning av pragmatismen (Kroksmark, 2011).   

Tidigare har en del förarbeten, som sker i samband med studiebesök, som diskuss-
ioner, tankekartor och läsning av texter nämnts. Resultatet visar att genom de här ar-
betssätten får eleverna en teoretisk grund att stå på före studiebesöket. En informant 
var tydlig med att eleverna före studiebesöket behöver få spekulera i vad de kommer 



25 

 

att få upptäcka och utforska, vilket gör att elevernas tankebanor sätts igång. Eleverna 
utrycker sig i vad de redan kan, vad de vill lära sig och vad de förväntar sig. Genom det 
här arbetssättet kan läraren förbereda eleverna på studiebesökets mål, vilken gruppen 
ska arbeta mot. På så sätt visar resultatet att läraren bygger upp kortsiktiga mål för 
eleverna som sedan kan utvärderas vid hemkomst. Likt vår tolkning av Dewey och 
pragmatismen gör de kortsiktiga målen att eleverna får en motivation för arbetet. 
Dewey visar att tillfälliga och kortsiktiga mål gör att eleverna känner att dessa är nå-
bara, till skillnad från de mål som i läroplanen är uppsatta (Kroksmark, 2011). 

Målen som sedan utvärderas av läraren tillsammans med eleverna efter studiebesöket 
kan flyttas fram när efterarbetet börjar. Det gör att eleverna ser sin progression mot de 
långsiktiga målen i läroplanen. För att eleverna ska se sin progression kan läraren an-
vända sig av samma frågeställning i sitt för- och efterarbete, vilket gör att elevernas 
teoretiska kunskaper knyts samman med den praktiska verklighetsbaserade kun-
skapen. Det menar en informant blir en slags formativ bedömning eftersom läraren 
kan se hur enskilda elever utvecklas inom ämnet. Genom den formativa bedömningen 
får läraren en möjlighet till att fånga upp de elever som hamnat efter. Resultatet visar 
därför, likt Dewey, att läraren bör koppla elevernas tidigare erfarenheter till undervis-
ningen då det är en viktig komponent inom lärandet (Dewey, 2004 & Kroksmark, 
2011).  

Resultatet visar även att lärarna använder ett ämnesövergripande efterarbete efter stu-
diebesöket. De uppgifter som informanterna gav förslag på var bland annat inom 
svenskämnet, där eleverna kan skriva återgivande texter eller faktatexter. Genom det 
här arbetssättet kan även teoretiska ämnen kopplas samman till de samhällsoriente-
rade ämnena, vilket är en av Deweys huvudtankar. Vi tolkar därför att det som sker i 
skolan bör stå i direkt samband med samhället utanför, vilket betyder att aktiviteter 
och sysselsättning behöver grundas i en autentisk miljö som präglar människans liv i 
samhället (Dewey, 1997).  

Precis som att för- och efterarbete ger möjligheter för eleverna att förstå och tillämpa 
sin teoretiska kunskap, visar resultatet att studiebesök även gör att elevernas kunskap 
befäster sig bättre. Informanternas utsagor visar en gemensam syn beträffande vilka 
möjligheter ett studiebesök kan föra med sig. De uttryckte att genom användning av 
teoretiska och praktiska arbetsuppgifter får eleverna lära in genom flera olika sinnen. 
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Under studiebesöket får eleverna inte enbart inhämta kunskap genom att lyssna, utan 
de får även se verkligheten och känna på den. Genom att framhålla den praktiska kun-
skapen och använda den i undervisningen får eleverna bilda sig en egen erfarenhet. 
Tankesättet kan sammanföras med Deweys slagord ”[l]earning by doing” [sic] (Kroks-
mark, 2011, s. 375).  

Genom att besöka samhället utanför skolan får eleverna också en förståelse för olika 
regler och hur de ska förhålla sig till dem. Eleverna lär sig regler om hur de skulle bete 
sig när de vistas i trafiken eller inom andra verksamheter, som ett museum. Därför för 
studiebesök även med sig att eleverna lär sig att vänta på sin tur och inte tala i mun på 
någon annan. De normer och regler som eleverna lär sig förenar förståelsen för sam-
hället och dess normer. Undervisningen ska enligt Dewey (1997) också främja förstå-
elsen för att alla elever kommer från olika hemförhållanden och grupper med skilda 
normer. Skolans undervisning ska därför ge varje enskild elev en förståelse för andras 
sätt att tänka och därmed andras förhållningssätt till de olika normerna.  

Resultatet vittnar också om att studiebesök bidrar till att stärka den sociala relationen 
som finns i gruppen. Eleverna får upptäcka nya egenskaper hos varandra när de arbe-
tar i andra konstellationer än vad de är vana vid. Under studiebesöket flyttas trygg-
heten från platsen, klassrummet, till gruppen i sig. Eleverna ser således varandra som 
en trygghet och de kan tillsammans utforska oupptäckt mark. I enlighet med Dewey 
ser vi att en individs utveckling sker i samspel med andra. Samspelet bör ske genom 
att en vuxen vägleder en grupp elever. Den vuxna, enligt pragmatismen, är en viktig 
komponent i att överföra kunskap till den yngre generationen (Hartman m.fl., 2004). 

Ett hinder som kan uppstå med att den äldre generationen ska föra över kunskap till 
den yngre är att experten i vissa fall inte besitter den pedagogiska erfarenhet hen be-
höver. Resultatet visar att när hindret uppstår har representanten inte kännedom om 
elevernas nuvarande kunskap eller förmåga att styra gruppen under besöket. När det 
här sker resulterar studiebesöket i att eleverna inte känner en förståelse för uppgiften 
och tappar motivationen och intresset. Om motivationen inte finns resulterar det i att 
en koppling till den tidigare erfarenheten eleverna besitter går förlorad och eleverna 
upplever heller ingen verklighetsanknytning. Ett exempel är när vissa representanter 
använder sig av svåra ord som inte heller förklaras på ett förståeligt sätt för eleverna. 
Därför visar resultatet att ett studiebesök bör vara välplanerat av både läraren och den 
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verksamhet som gruppen besöker. Representanten behöver både tänka på utförandet, 
men också på den struktur som behövs för att kunna ta emot en elevgrupp. Läraren 
bör även se över de material som ibland skickas ut före besöket för att möjliggöra att 
materialet är anpassat för elevernas ålder. Likt det teoretiska perspektivet är det viktigt 
att eleverna uppskattar besöket och förstår målet med att besöket genomförs, vilket 
gör att motivationen för att utvinna nya kunskaper höjs (Kroksmark, 2011).  

Andra ramfaktorer, som upplevs som hinder för att genomföra ett studiebesök, är sko-
lans ekonomi, geografiska placering, brist på personal och schemaläggning. Resultatet 
visar att flera av lärarna utrycker att skolans ekonomi inte är uppbyggd för att genom-
föra studiebesök, då elevgruppen är tvungna att ta sig med buss eller annat färdmedel. 
Vissa informanter menar även att när ett studiebesök genomförs med elever behöver 
ytterligare personal följa med, vilket medför att personalen behöver ändra i sitt 
schema. Dessa ramfaktorer kan göra att ett studiebesök ibland väljs bort. Att välja bort 
praktisk undervisning i autentiska miljöer menar Dewey (2004) minskar möjligheten 
för eleven att känna samband med samhället.  

Det är inte bara ramfaktorer som kan upplevas som hinder i samband med ett studie-
besök. Även enskilda elever kan uppfatta svårigheter i att lämna skolans trygga miljö. 
Resultatet visar att det är viktigt att läraren tillsammans med dessa elever går igenom 
dagen, till exempel ihop med bildstöd eller genom att läsa en saga som har anknytning 
till platsen. Elever i de här svårigheterna kan få trygghet genom att under studiebesö-
ket alltid kunna vara nära en vuxen. Tydliga instruktioner om hur ett studiebesök ska 
genomföras är inte enbart viktigt för elever i svårigheter, utan även något som kan föra 
med sig fördelar för samtliga elever i gruppen. I enlighet med perspektivet anser vi att 
det är viktigt att alla elever får möjlighet till att kunna delta i studiebesök där eleverna 
får arbeta med sina sinnen. Tillsammans med olika metoder i undervisningen möjlig-
gör det att eleverna successivt når målen. Vi menar likt Dewey, att det är viktigt att 
förbereda eleverna innan ett studiebesök genomförs. Det möjliggör för elevernas kun-
skapsutveckling, bibehåller den sociala gemenskapen i gruppen och eleverna får lära 
på en autentisk plats som har präglat samhället (Dewey, 1997).   



28 

 

5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade två huvudsakliga skillnader mellan informanternas förklaringar om 
vad de ansåg att ett studiebesök innebar. En förklaring var att ett studiebesök var när 
elevgruppen gjorde ett besök i en annan verksamhet där en representant höll i under-
visningen. Den andra förklaringen var att ett studiebesök också kunde innebära att 
elevgruppen besökte närsamhället, vilket kunde ske utan en guide eller representant. 
Likheterna med de båda utsagorna var att ett studiebesök kunde ske på skolan där en 
representant från en annan verksamhet kom på besök. Samtliga informanter menade 
att studiebesök bidrog till att eleverna lättare befäste kunskapen när de fick uppleva 
verkligheten genom flera sinnen samt att studiebesöket stärkte den sociala samman-
hållningen i gruppen. Det framkom även olika resultat om var ett studiebesök borde 
förläggas i ett arbetsområde. Några informanter menade att om ett studiebesök place-
rades som en introduktion till ett arbete fick eleverna en direkt anknytning till sam-
hället, vilket senare kunde förstärkas med teoretisk kunskap i klassrummet. De infor-
manter som påvisade att studiebesök borde placeras i mitten av ett arbetsområde me-
nade att arbetet inleddes utifrån elevernas erfarenheter och teoretiska kunskaper, som 
sedan praktiskt kunde återupprepas genom studiebesöket. Efter besöket återknöts den 
praktiska kunskapen, alternativt att den återupprepades i klassrummet. Det här, me-
nade informanterna, gjorde det lättare för läraren att leda eleverna mot målen. Resul-
tatet visade också fördelar med att placera ett studiebesök i slutet av ett arbetsområde. 
Genom denna placering kunde läraren knyta ihop all den teoretiska klassrumsunder-
visningen till ett praktiskt görande.   

Resultatet uppvisade även att studiebesök behöver för- och efterarbetas. I förarbetet 
användes tankekartor, diskussioner och läsning av texter. Vissa informanter lade även 
fokus på frågor. Dessa frågor kunde handla om vad eleverna trodde att de skulle få 
möjlighet till att utforska och upptäcka under besöket. Det menade informanterna gav 
en inblick i elevernas tidigare erfarenheter, men användes också för att bygga en teo-
retisk grund att stå på. I efterarbetet kunde dessa frågor sedan sammanfattas genom 
textskrivande för att synliggöra elevernas kunskaper. Att skriva texter var även en ar-
betsmetod som naturligt kunde koppla in andra ämnen i den samhällsorienterade 
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undervisningen. Sammanfattningsvis menade flera informanter att för- och efterarbe-
tet behövde vävas ihop för att eleverna skulle kunna se sin egna progression mot målen 
i arbetsområdet.  

Resultatet visade slutligen att de möjligheter som studiebesök, utöver att kunskapen 
lättare befästs och att de bidrog till en social sammanhållning i klassen, även förde med 
sig att eleverna genom praktiskt arbete fick lära känna samhället. Eleverna fick kun-
skap om hur normer och regler fungerade på de olika platser som besöktes, samt fick 
lära genom flera olika metoder. Emellertid visade informanterna att studiebesöken 
kunde stöta på hinder. Dessa hinder kunde vara ramfaktorer som en skola behövde 
förhålla sig till, där personal, schemaläggning, ekonomi och skolans geografiska posit-
ion var central. Informanterna menade att i vissa fall ledde ramfaktorerna till att stu-
diebesök valdes bort i undervisningen. Resultatet visade även på andra hinder i sam-
band med studiebesök. Dessa var när representanten elevgruppen besökte inte hade 
någon pedagogisk erfarenhet. Det kunde utrycka sig genom att hen, för elevernas ålder, 
inte kunde göra kunskapen begriplig eller att representanten inte hade kunskap att 
leda gruppen.  

6 Diskussion 

I följande kapitel kommer den forskning som tidigare presenterats i bakgrundskapitlet 
att återknytas till resultatet, för att till sist framföra studiens slutsats. Metodvalet för 
studien kommer även att diskuteras samt studiens trovärdighet och pålitlighet, dessa 
kommer att benämnas som validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med förslag på 
fortsatt forskning inom studiens område.    

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att fördjupa kunskapen om hur skolor använde sig av studiebe-
sök som en pedagogisk resurs inom de samhällsorienterade ämnena. Det var intressant 
för att forskning, av såväl Szczepanski och Dahlgren (2011) som Björklid (2005), visade 
att lärande ska ske genom verkliga upplevelser tillsammans med boklig bildning. Att 
blanda verkliga upplevelser, inom de samhällsorienterade ämnena, med boklig bild-
ning är även något som läroplanen lyfter fram med sina rubriker att leva tillsammans, 
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att leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka verkligenhet (Skolverket, 
2011).  

Läroplanernas riktlinjer ända sedan 1969 sammanför vi med det pragmatiska perspek-
tivet, som har varit centralt i studien. Dewey (1997) menar att de aktiviteter som sker i 
skolan ska ha en direkt anknytning till samhället utanför. Det kan ske genom att skolan 
liknas vid ett miniatyrsamhälle, där eleverna får ta del av samhällets normer och struk-
turer. Resultatet visade att studiebesök stärker elevernas förståelse för normer och reg-
ler inom samhället, när de besökte olika platser och verksamheter. Studiebesöket bi-
drog också till en social utveckling där eleverna lärde sig att lyssna på varandra och 
andra. Dock såg informanterna olika på vad som kunde benämnas som studiebesök. 
Vissa lärare ansåg att studiebesök innebar att elevgruppen besökte andra verksam-
heter eller fick besök från representanter. Studiebesök användes för att lära av andra 
genom praktiska uppgifter och i en autentisk miljö. Det, menar Insulander (2010), ska 
ske genom att kunskap inhämtas både socialt, fysiskt och intellektuellt och fortsätter 
med att denna undervisningsform kan passa på ett museum.  

Andra informanter menade att studiebesök även kunde vara ett besök i närområdet. 
Där fick eleverna undersöka miljön och lära av den utan att en utomstående part var 
involverad. Schmidinger och Brandt (2015) menar att lärare ofta har en föreställning 
om att elevgruppen behöver ta sig med buss eller annat färdmedel till en annan verk-
samhet eller plats för att det ska räknas som ett studiebesök. Detta menade några in-
formanter var ett hinder som kunde leda till att ett studiebesök valdes bort, då det blev 
en hög påverkan på skolans ekonomi. Dock förtydligar forskarna, likt informanterna 
med samma åsikt, att närområdet kan vara en plats för att genomföra studiebesök.  

I samband med att ett studiebesök genomförs sker ofta något slags för- och efterarbete. 
Skolverket (2012) visar i sina föreskrifter att för religionsämnet ska detta alltid ske. Det 
medför planering för läraren om var studiebesöket ska placeras i ett arbetsområde och 
om extra personal behöver tillgås. Läraren behöver också fundera på hur hen ska för-
bereda eleverna eftersom en del elever kan ha svårt att lämna den vanliga undervis-
ningens trygga ramar och miljö. Det var viktigt för informanterna att förbereda dessa 
elever genom tydlig struktur och med hjälp av bildstöd. Det i likhet med Skolinspekt-
ionen (2016) som menar att alla elever ska kunna delta i undervisningen som äger rum 
utanför skolan. Det visade sig även i vårt resultat att det var viktigt för informanterna 
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att läraren innan ett studiebesök alltid hade en underbyggd planering för att möjlig-
göra för alla elevers trygghet. Flera av informanterna lyfte att de förberedde eleverna 
genom att diskutera och föra samtal kring vad eleverna trodde att de kunde få upptäcka 
och vad de redan kunde om arbetsområdet. Även tankekartor var ett sätt för att ta reda 
på elevernas tidigare erfarenheter. Det överensstämmer med Insulander (2010) och 
Dewey (2004), som framhåller att elevernas tidigare kunskap och erfarenhet bör kopp-
las samman med den nya kunskapen. 

Resultatet visade på olika för- och nackdelar med var ett studiebesök placeras i ett ar-
betsområde. Två av informanterna lyfte fram att det i vissa situationer fanns fördelar 
med att börja ett arbetsområde med ett studiebesök. De här situationerna skulle kunna 
vara när eleverna sedan tidigare inte hade någon erfarenhet av ämnet. Det gjorde att 
den verkliga upplevelsen som eleverna fick av studiebesöket blev en gemensam grund 
att stå på och som sedan kunde byggas vidare i klassrummet, vilket även Schmidinger 
och Brandt (2015) konstaterar. Författarna menar att när lärandet bygger på verkliga 
upplevelser får eleverna en större kontroll av sitt eget lärande, eftersom konkreta och 
abstrakta uppgifterna sammankopplas. Vårt teoretiska perspektiv visar emellertid att 
det kan vara en nackdel att förlägga ett studiebesök i början av ett arbetsområde. Det 
tydliggörs i perspektivet, att när kunskap inte byggs på elevernas tidigare erfarenheter 
av arbetsområdet är den heller inte relevant för dem (Dewey, 2004). Det här kan vara 
problematiskt i sig eftersom läroplanen visar mål och kunskapskrav som eleverna ska 
uppnå, vilket gör att läraren heller inte kan välja bort vissa arbetsområden. Därför 
skulle, likt Schmidinger och Brandt (2015) samt informanterna, fördelarna med att 
börja med ett studiebesök kunna väga upp nackdelarna.  

Genom att utgå från att kunskapen ska byggas utifrån elevernas erfarenheter kan ett 
studiebesök förläggas i mitten av arbetsområde, vilket gör att eleverna får en teoretisk 
kunskap i klassrummet före besöket. Genom denna metod kan läraren fortlöpande be-
döma eleverna formativt och forma den fortsatta undervisningen efter elevernas indi-
viduella kunskaper. Även Szczepanski och Dahlgren (2011) menar att kunskapen be-
fästs bättre om eleverna har en teoretisk grund att stå på. Att grunda med boklig kun-
skap, menar Rantatalo (2002), var en pedagogisk syn som fanns redan i slutet av 1800-
talet och i början av 1900-talet. De resor som genomfördes skulle jämföras och byggas 
samman med den kunskap som läraren handlett i klassrummet för att sedan följas upp. 
Vårt resultat visade också att studiebesök kunde förläggas i slutet av ett arbetsområde. 
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Genom denna metod menade en informant att eleverna fick pröva sina lästa kunskaper 
och att hen som lärare fick ett kvitto på om dessa befästs. 

För att se de möjligheter och hinder som finns med studiebesök inom religionsämnet, 
visar Halvarson Britton (2014) att studiebesök på religiösa platser kan vara motive-
rande för eleverna. Författaren lyfter även fram att studiebesök också kan bli proble-
matiska och känslomässigt splittrande för elever som positionerar sig i den religion 
som besöks. Hon yttrar att de problem som kan uppstå för den enskilda eleven är att 
hen inte känner igen sig i den beskrivning av religionen som ges, eller känner sig 
tvungen att försvara religionen framför sina klasskompisar då den diskuteras efter be-
söket. Även resultatet visade att studiebesök i religiösa rum kunde föra med sig åsikter 
från vårdnadshavare. Därför är det som lärare viktigt att grunda sin planering i de di-
daktiska frågorna: vad ska vi göra och varför ska vi besöka platsen, hur är lektionen 
upplagd och hur fungerar min elevgrupp i den miljö vi besöker, samt vad gör jag som 
lärare om någon elev inte vill följa med (Halvarson Britton, 2014). Andra hinder som 
framkom som gemensamma inom de samhällsorienterade ämnena, var när elevgrup-
pen mötte representanter som inte besatt en pedagogisk kunskap. Krokfors m.fl. 
(2016) visar att när representanten inte kan hantera eleverna och tala till dem på en 
åldersmässig nivå, tappar eleverna motivationen till att lyssna och utföra de uppgifter 
som förväntas av dem.  

Trots att det i resultatet har framkommit flera hinder med studiebesöket, är samman-
taget alla informanter positivt inställda till att bedriva studiebesök inom den samhälls-
orienterade undervisningen. Samtliga informanter menade att praktisk undervisning 
möjliggör för elevernas kunskapsinhämtning och att det just inom den samhällsorien-
terade undervisningen för med sig en allmänbildning för eleverna. Eleverna fick också 
genom studiebesök en verklighetsanknytning till det som undervisas i klassrummet, 
samt fick ställa sina frågor och funderingar till representanter som i sitt yrke har erfa-
renhet och expertis. Därför visade även resultatet på, tillsammans med det pragma-
tiska perspektivet, att praktisk undervisning är en pedagogisk resurs som bör användas 
inom undervisningen, vilket Deweys slagord ”[l]earning by doing” [sic] syftar till 
(Kroksmark, 2011, s. 375).     
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6.1.1 Slutsats  

Studiens slutsats är att studiebesök används som en pedagogisk resurs inom de sam-
hällsorienterade ämnena av de intervjuade lärarna i årskurs F-3. Det finns dock skill-
nader i vad som betraktas som ett studiebesök beroende på lärarens inställning till be-
greppet, vilket också medför att studiebesök används olika. Slutsatsen visar att när lä-
rare anser att studiebesök endast kan ske genom att elevgruppen lämnar skolans när-
område, blir studiebesök en pedagogisk resurs som används mindre. Om läraren an-
vänder närområdet för att genomföra studiebesök, får eleverna en större tillgång till 
praktisk undervisning. 

Studiens slutsats visar även att läraren själv kan välja var hen vill placera studiebesöket 
i ett arbetsområde. För- och efterarbeten sker genom att eleverna får diskutera, skriva 
texter och göra tankekartor. Fokus läggs på vad eleverna tror att de kommer få uppleva 
innan besöket och sammankopplas med vad de fått uppleva efter besöket. Studiebesök 
kan också bidra med möjligheter och samtidigt stöta på hinder för vissa elever, då de 
har svårt att lämna skolans trygga miljö. Dock anser vi att resultatet visar att möjlig-
heterna överträffar hindren då studiebesöket bidrar till att skolan och samhället vävs 
samman för eleverna. Därför är det tänkvärt att skolan ekonomiskt kan bidra till att 
fler studiebesök genomförs i undervisningen, då studiebesök möjliggör en förståelse 
för samhället och ger eleverna en fostran för fortsatt utbildning. 

6.2 Metoddiskussion  

I den här studien har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi valde semistrukturerade 
intervjuer till förmån för det tidsspann som studien skulle fullföljas under. Därför val-
des alternativ som observationer bort. Bryman (2011) betonar att när observationer 
genomförs bör den som observerar studera miljön under en längre tid och vid uppre-
pade tillfällen. Dock lyfter författaren de fördelar som observationer för med sig, det är 
bland annat att observatören kommer närmare och lär känna informanterna bättre 
samt får en bild av den sociala aktivitet som genomförs. Alltså, om vi skulle valt obser-
vationer som metod skulle vi fått en tydligare bild om vad lärarna som undersökts fak-
tiskt gör i form av för- och efterarbete inför ett studiebesök. Dock har vi gjort bedöm-
ningen att alla forskningsfrågor i studien inte kan besvaras genom att endast använda 
observationer. Dessa är bland annat vilka möjligheter och hinder som kan tillkomma 



34 

 

då studiebesök genomförs i undervisningen samt hur läraren beskriver att de använder 
studiebesök som pedagogisk resurs (Bryman, 2011). Vi valde därför att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer för att sammantaget kunna redovisa informanternas ut-
sagor och likna dessa vid den tidigare forskning och det teoretiska perspektivet för att 
se ett resultat.  

6.2.1 Validitet och reliabilitet 

För vår kvalitativa studie hävdar vi hög validitet och reliabilitet. Validitet handlar om 
att vi som forskare mäter det vi har utgett oss för att mäta, vilket vi menar att vi gör 
genom att utgå från den intervjuguide som skapats utefter de forskningsfrågor som 
presenterats. Det gör att resultatets sanningsvärde betraktas som hög. Reliabilitet 
handlar om hur väl studien går att kopiera och åter genomföras. Det här kan vara en 
svår uppgift inom en kvalitativ metod, det då den sociala tillvaron vi har undersökt inte 
går att frysa och återkomma till (Bryman, 2011). Därför ser vi det som viktigt att vi som 
intervjuare återknyter till den intervjuguide som skapats vid starten av denna studie 
och att noggrannhet i transkriberingen sker. Reliabilitet handlar även om hur väl vi 
som forskare har kommit överens om hur resultatet ska tolkas, detta har vi gjort genom 
att tillsammans diskutera och varit delaktiga i varje moment då studien skapats.   

Reflexivitet  

Tolkningen av resultatet har genomförts med utgångspunkt i det teoretiska perspekti-
vet, vilket varit grunden i vår insamlade empiri. Perspektivet medförde att vi som tolkat 
resultat har kunnat skapa en distans och kunnat förhålla oss objektiva till studien.  

6.3 Framtida forskning 

Vi som har genomfört den här studien har undersökt lärares perspektiv på studiebesök. 
Det medför att vi inte fått tagit del av elevernas åsikter och tankar kring vad de anser 
att ett studiebesök kan ha för fördelar eller hinder i deras lärande. Därför är en idé om 
framtida forskning att undersöka elevers perspektiv genom observationer och inter-
vjuer.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev  

Till dig som är praktiserande lärare i årskurs F–3 

Information och förfrågan om deltagande i en kvalitativ intervjustudie 

I läroplanen står det att lärarens ska ”medverka till att utveckla kontakten […] med organisationer, fö-
retag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande 
samhället” (Skolverket, 2011, s. 17). Därför är vi intresserade av att undersöka hur du använder dig av 
studiebesök i de samhällsorienterade ämnena som en pedagogisk resurs i verksamheten och vilka för- 
och nackdelar som studiebesök för med sig. Vi är också intresserade av att undersöka vilket för- och 
efterarbete som ligger till grund för att genomföra ett studiebesök. 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppning om att resultatet av studien ska ge oss en 
inblick i hur lärare arbetar och använder verksamheter utanför skolan som en pedagogisk resurs. Syftet 
med studien är därför att undersöka hur studiebesök kan användas i verksamheten, vilka möjligheter 
och hinder som kan uppkomma med att genomföra ett studiebesök inom de samhällsorienterade äm-
nena samt vilket för- och efterarbete som följer. 

Vi kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för att samla in information kring äm-
net. I undersökningen kommer vi att intervjua sju utbildade grundskolelärare. Ni, lärare, som är ut-
valda arbetar alla inom Eskilstuna kommun samt är undervisande lärare i årskurserna F-3. 

Intervjun kommer att genomföras på din arbetsplats eller annan avskild plats som du väljer under 
vecka 15–16 och beräknas ta 30 minuter. Vid förfrågan kan intervjufrågorna skickas i förväg. I över-
enskommelse med dig kan det transkriberade materialet och den färdiga uppsatsen skickas för att du 
ska få möjlighet att ta del av resultatet. Om du vill medverka i studien vill vi att du hör av dig via mejl 
eller telefon, se information nedan. 

De som har tillgång till materialet under arbetets gång är vi som författare och vår handledare. Allt in-
samlat material kommer att anonymiseras i uppsatsen, genom ersättningsnamn, och förstöras efter att 
uppsatsen är examinerad. Ljudfiler kommer att raderas samt anteckningar och annan information att 
makuleras. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt delta-
gande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slut-
version läggs ut på databasen DIVA. 

Vi som genomför studien heter Hanna Kraft och Linnea Carlsson och studerar termin 6 på grundlära-
reprogrammet F-3 på Mälardalens högskola i Eskilstuna. 

2018-03-28/ Eskilstuna 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som lärare och inom vilka åldrar arbetar du? 
 

2. Inom vilka åldersgrupper har du utbildning i? 
 

3. Vad anser du är ett studiebesök? 
 

4. Hur används studiebesök inom SO ämnena på din skola? 
 

5. Vilka årskurser riktar sig studiebesök främst till (F-3)? 
 

6. Hur kan man förbereda eleverna på att ett studiebesök ska genomföras? 
 

7. Hur kan studiebesök möjliggöra för elevernas kunskapsutveckling? 
 

8. Vilka hinder finns det med studiebesök? 
 

9. Hur planerar du upp ett studiebesök? 
 

10. När sker studiebesök vanligast inom ett arbetsområde: före, under eller efter 
arbetet? 

 

11. Hur kan man återkoppla ett studiebesök i klassrummet och även utvärdera ett 
studiebesök (exempel: tester, bedömning)? 

 

12. Hur går det till när ni ska genomföra ett studiebesök, blir ni kontaktade eller 
kontaktar ni själva den verksamhet som ni vill besöka? 

 

13. Hur informeras vårdnadshavare om studiebesök, kan föräldrar vara delaktiga 
vid studiebesök? 

 

14.  Tror du många lärare väljer bort studiebesök för att de känner att de hamnar 
efter med klassrumsundervisningen, varför? 

  


