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Sammanfattning  

Denna uppsats är en konsumtion av forskning som behandlar fältstudier. Artiklarna har valts 

efter relevans till samhällskunskapsämnet på gymnasial nivå för att undersöka motiv till 

tillämpningar, utmaningar och vilka fördelar denna typ av undervisning. I bakgrunden belyses 

behov av både mer erfarenhetsbaserad och problembaserad undervisning inom 

samhällskunskapsämnet vilket senare diskuteras i relation till uppsatsens resultat. I 

bakgrunden förklaras även denna uppsats tolkning av pragmatikernas kunskapsutveckling 

samt teoretisk utgångspunkt. Artiklarna som utgör materialet undersöks för att finna mönster 

och tendenser huruvida fältstudier kan bidra till att fylla behovet av mer erfarenhetsbaserad 

undervisning. Resultatet bearbetas genom en kvalitativ analys med teoretisk utgångspunkt i 

utveckling av kunskapsförmågor, men även andra aspekter såsom affektivt och 

erfarenhetsbaserat lärande. Beroende på hur fältstudier var uppstrukturerade tränades olika 

förmågor. Genom stort elevansvar stimulerades deltagarna till att utveckla procedurförmågor 

och analysförmågor. Medan ett uttryckt fokus på affektion och erfarenheter genom 

upplevelser istället tränade metakognitiva förmågor. Mer lärarstyrda fältstudier visade 

potentiellt effektiv begreppsundervisning genom linjära fältstudier. Däremot riskerade dessa 

fältstudiestrukturer orsaka bristande motivation på grund av litet friutrymme. Skillnaderna är 

en fingervisning om effektiviteten i olika variationer av fältstudier men även för att utvinna 

särdrag och framgångsfaktorer samt utmaningar vid tillämpning. Framstående utmaningar 

såsom resurskrav och risk för avhopp framkom av materialet och redovisas i resultatet. I 

diskussionen problematiseras resultatet men även dess relevans och uppmuntrande av 

potentiell tillämpning och framtid inom samhällskunskapsundervisning. Avslutningsvis 

påvisas behov av ytterligare forskning inom både området fältstudier inom samhällskunskap 

men även erfarenhetsbaserad samhällskunskap för att fylla en existerande forskningslucka.  
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1. Inledning  
Likt hur Nils Holgersson i Selma Lagerlöfs saga (1989) sitter och blickar ut genom fönstret på 

sin stuga finns det säkert elever i svenska skolan som blickar ut genom klassrummet. 

Läsandes i en bok somnar Nils med pannan mot uppslaget, vilket kommer leda till hans livs 

största äventyr och en mängd nya lärandeupplevelser. Med sin trogne kompanjon, gåsen 

Mårten, reser de land och rike runt och får lära sig om allt från Kiirunavara och samerna i norr 

till Glimmingehus i söder. Även om denna saga är påhittad går den att koppla till svensk 

undervisning idag. Pedagogen Dewey hade varit stolt över hur Nils skaffar erfarenheter och 

lär sig av sina upplevelser. Till exempel när Nils på egen hand resonerar över hur gruvan 

Kiirunavara påverkar samernas levnadsförhållanden i Norrland (1989), detta skulle kunna 

liknas vid frågor som elever skriver inlämningsuppgift inom samhällskunskapen på 

gymnasiet. Å andra sidan hade eleverna också fått lärandeupplevelser genom att vara på plats, 

se gruvan, prata med samerna, undersöka på egen hand, utan risken att somna läsandes, likt 

hur Nils somnade.   

Att ta med elever på fältstudier är idag en undervisningsmetod som kan utnyttjas av lärare 

inom i princip alla ämnen i skolan. I norska motsvarigheten till gymnasieskolan är det till och 

med enligt kursplanen i olika geografikurser ett obligatoriskt moment (Remmen & Frøyland. 

2014). Denna uppsats kommer att fokusera på hur existerande forskning ser på fenomenet, 

samt dess potentiella bruk inom samhällsdisciplinen. Hur lär sig elever genom fältstudier 

egentligen och vilka fördelar och utmaningar finns vid genomförande. När de svenska 

läroplanerna för gymnasiet och grundskolan ställer krav på elevers utveckling av specifika 

förmågor kan då dessa kunskaper utvecklas genom fältstudieundervisning? Det ska denna 

studie undersöka genom att granska existerande forskning inom fältstudier kopplat till 

samhällskunskapsområdet.  
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2. Syfte   
Syftet med denna uppsats är att undersöka fältstudiers didaktiska fördelar och utmaningar i 

undervisning. Uppsatsen kommer att analysera vilka förmågor som utvecklas vid tillämpande 

av fältstudieundervisning men även fenomenet fältstudie med dess olika tappningar och 

tolkningar. Genom en kvalitativ litteraturstudie kommer uppsatsen att undersöka existerande 

forskning gällande fältstudier och analysera dess tillämpbarhet på svensk 

samhällskunskapsundervisning. Genom att sammanlänka fältstudiernas funktion till 

samhällskunskapsämnets syfte genom de nationella styrdokumenten kan uppsatsen därmed 

påvisa vissa fördelar vid tillämpning. Dessutom har uppsatsen till syfte att undersöka ifall 

fältstudier kan vara ett verktyg för att uppnå samhällskunskapens krav på bredd, vetenskapliga 

förhållningssätt och variation på insamlande och bearbetande av information (Skolverket.  

2011).   

  

2.1 Frågeställning   
1. På vilka sätt kan fältstudier tillämpas i samhällskunskapsundervisningen och vilka 

förmågor utvecklas genom de olika redovisade fältstudiemetoderna?  

2. Vilka framgångsfaktorer finns vid fältstudieundervisning?  

3. Vilka utmaningar kan urskiljas vid genomförande av fältstudier?  
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3. Bakgrund  
Learning by doing är ett välkänt citat som är tätt förknippat med filosofen och forskaren John 

Dewey (Sundgren. 2011). Detta citat och denne man är ryggraden i pedagogikskolan 

pragmatismens tankeskola. Huvudtanken är att kunskap förvaltas när individen hanterar olika 

situationer och problem. Dewey (Sundgren. 2011) använder begreppet inquiry medan man på 

svenska lite trubbigt liknar det vid problembaserat lärande. Tanken är att individen ska ställas 

inför en fråga eller oklar situation som hen utreder, resonerar kring och undersöker för att 

sedan sluta gapet mellan problemet och sin egen förståelse. Något som Dewey kritiserade 

under sin samtid1 var att den etablerade skolan blivit segregerad från det utomstående 

samhället. Genom fältstudier i samhällskunskap finns det möjligheter att utnyttja elevers 

erfarenheter och upplevelser av samhället i undervisningen. Fältstudier lever därmed mer upp 

till en erfarenhetsbaserad och potentiellt problembaserad undervisning som inte är belägen 

inom skolans område. Detta korrelerar med Deweys tankar om att eleven ska vara en aktiv 

och integrerad samhällsmedborgare som både kan lära sig av samhället som de själva befinner 

sig i, men även att deras erfarenheter som de redan innehar tillvaratas (Sundgren. 2011).  

  

3.1 Fältstudier på gymnasiet  
Forskning inom naturvetenskapliga ämnen såsom Björklund & Stolpe (2013) fann intressanta 

resultat om att djupinlärning av begrepp, kategoriseringar och förtrogenhet av fakta gick att 

uppnå genom narrativa lärarledda exkursioner. De fann att efter 12 månader kunde elever 

uppvisa kunskap de lärt sig genom exkursioner och fältstudier. Däremot är artikeln för 

inriktad mot naturvetenskapliga ämnen genom djur- och växtarter för att kunna vara relevant 

till denna uppsats som fokuserar på fältstudier inom samhällskunskapsundervisning. 

Schmidinger fokuserade i sin licentiatuppsats (2015) också på exkursioner på gymnasial nivå. 

Schmidinger valde att fokusera på fältstudier och exkursioners påverkan av elevers motivation 

utifrån olika perspektiv. Schmidinger kommer fram till att uppgifter som gav bäst resultat och 

ansågs skapa mest motivation var de som byggde på mycket elevansvar, dessa gav 

möjligheter för eleverna att leva ut den nyskapade inre motivationen och därigenom bygga 

nya erfarenheter. En annan slutsats var att metoderna helst ska vara elevdrivna och 

engagerande för att uppmuntra egenskapande erfarenheter hos eleverna. Genom att se, 

diskutera, uppleva tenderade elevernas inre motivation till de olika uppgifterna att öka. Om 

exkursionerna istället blev för lärarstyrda och föreläsande riskerade intresset att minska och 

därmed även inlärningen. Detta står i kontrast med Björklund & Stolpes (2013) resultat som 

istället påvisade effektiv inlärning genom lärarledda exkursioner. Dock behöver påpekas att 

studierna studerar olika områden och att de studerar olika ämnen. Detta motiverar till att 

tydliga urvalskriterier behövs för att ge analyserbart resultat i denna uppsats.   

  

Schmidinger (2015) redovisar flera motsättningar för en lyckad fältstudie. Bland annat 

förekommer skillnader mellan elevers tidigare erfarenheter som försvårar lärprocessen. 

Exempelvis tar Schmidinger upp hur elever från större städer hade mindre intresse för 

                                                 
1 John Dewey föddes 1859 och gick bort 1952, men medverkade i debatten fram till sin död. (Sundgren. 2011)  
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naturexkursioner, men även elever med lägre socioekonomisk bakgrund tenderade att ha 

mindre tidigare erfarenheter inom exkursioner generellt. Förberedelserna innan exkursionen 

var extra viktig då den kunde kompensera elevers bristande tidigare erfarenheter genom att på 

förhand introduceras i ämnet. Det erfarenhetsbaserade lärandet skulle helst skapa affektion 

och förtrogenhet hos eleverna för den upplevda platsen eller dess företeelse. Vid lyckad 

tillämpning gav fältstudier speciellt positivt resultat hos elever med koncentrationssvårigheter.   

  

3.2 Erfarenhetsbaserad samhällskunskap  
Denna uppsats kommer att undersöka och granska existerande forskning vilka fokuserar på 

fältstudier som metod i undervisning samt vars innehåll kan kopplas till samhällskunskapens 

centrala innehåll och läroplan i gymnasiet. Urvalet av artiklar kommer därmed baseras på 

tillämpbarhet gentemot samhällskunskapens styrdokument och innehåll (Skolverket. 2011).   

  

Forskningsområdet gällande samhällskunskapens undervisning på gymnasieskolor är relativt 

teoritungt. Det menar Bergström & Ekström (2015) vilka har analyserat 11 stycken 

avhandlingar som behandlar ämnesdidaktiken och teorin inom gymnasial samhällskunskap. 

De undersöker hur, men även om vad forskare undersöker kopplat till 

samhällskunskapsundervisningen. De ställer undervisningsmetoder med teoretiska 

utgångspunkter mot metoder med empiri och problemställningar som utgångspunkt. Här 

belyser de att det inom samhällskunskapen finns en övervägande trend med att man utgår från 

teorier i undervisningen snarare än empiri. Exempelvis förklarar dem att teoretiska 

forskningsproblem är det centrala medan eventuell empiri enbart används för att ge mer 

generell kunskap eller att empiriska resultatet ska värderas i relation till teorin. Ytterligare ett  

resultat Bergström & Ekström (2015) kommer fram till är att den finns en viss 

forskningslucka där forskning som undersöker undervisningsfenomen eller didaktiska 

fenomen är bristfällig. Denna uppsats kan ses som ett försök att bidra i fyllningen av denna 

forskningslucka, då jag anser att fältstudie är ett didaktiskt fenomen.   

  

Karlefjärd (2011) lyfter fram ett individuellt perspektiv på samhällsundervisningen då hon 

redovisar att trots att läraren har en mängd ramfaktorer som hämmar friutrymmet i val av stoff 

finns fortfarande ett handlingsutrymme för metoder. Däremot är en av Karlefjärds slutsatser 

att lärarna till stor del begränsas av både styrdokument och informella ramfaktorer såsom 

lärarens kunskaper, elevernas begåvning och gruppdynamik vilket i sin tur påverkar lärares 

handlingsutrymme och val av metoder. Karlefjärd avfärdar däremot inte de praktiska 

möjligheterna att fältstudier genomförs i samhällskunskapen, men att det finns faktorer som 

spelar in för att det ska bli verklighet. En slutsats Schmidinger (2015) lyfter fram i sin 

forskning är att exkursionernas kvalité i nästan alla fall berodde på hur väl förberett och väl 

utfört aktiviteten var. Om eleverna var insatta i vad som förväntades av dem innan fältstudien 

och deltog i planeringen tenderade deras motivation vara högre. I detta är bristen på 

handlingsutrymmet relevant då fältstudiernas förberedelser är tids- och resurskrävande vilket 

kan avskräcka lärare till att implementera sådan erfarenhetsbaserad undervisning. Det är 
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bristen på sådan undervisning inom samhällskunskapen som till exempel Morén (2016) ställer 

sig kritisk mot. Det finns existerande forskning om samhällskunskap på gymnasiet som 

kritiserar ämnet för att vara för inrutat och stelt i förhållandet till ämnets syfte. Därav Morén 

som menar (2016) att samhällskunskapen på gymnasiet blivit alltför inrutad sedan svenska 

skolan blivit mer mål och resultatinriktat. Utifrån detta menar han att skolsystemet sedan 

reformen 1994 blivit för innehållsorienterad vilket hämmar den problemorienterade 

undervisningen. Dessa två orienteringar bör båda existera i undervisningen menar Morén men 

i jämvikt för att uppnå en balanserad undervisning. Utifrån denna kritik går det att lyfta frågan 

ifall det behövs mer inslag av problembaserade och erfarenhetsbaserade inslag i 

samhällsundervisningen. Bristen på forskning gällande fältstudier inom samhällskunskap på 

gymnasiet kan reflektera en avsaknad av denna typ av problembaserad undervisning inom 

ämnet.   
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4. Teori  
  

4.1 Kunskapsutveckling enligt Dewey  
Enligt Dewey och kunskapsskolan pragmatikerna är kunskap något som alltid är närvarande i 

individens vardagliga liv och bygger på konkreta erfarenheter. Pragmatikerna är den idéskola 

som tydligt förespråkar erfarenhetsbaserat lärande och att genom att finna ny kunskap 

kommer individen att handla eller agera annorlunda (Lundgren, Säljö & Liberg. 2014). De 

menar dessutom att handlande är något som behövs i utvecklingen av ny kunskap. Därför vill 

pragmatikerna inte särskilja teori och praktik i kunskapsutvecklingen utan båda dessa ska vara 

två integrerade komponenter en individs handling. Det krävs teori för att veta hur man gör 

något i praktiken, men samtidigt krävs praktiska kunskaper för att förvalta och uttrycka teorin 

(Lundgren, Säljö & Liberg. 2014). Reflektion och idéskapande menade Dewey var exempel 

på praktisk kunskap i teorin och att denna kunskap lättast utvecklades genom sinnliga 

upplevelser. Elevers utveckling sker i hur de formas av de sociala och kulturella 

omständigheterna de befinner sig i, och om elever ska lära sig om omvärlden borde man även 

bygga undervisningen utifrån sina tidigare erfarenheter om just omvärlden (Lundgren, Säljö & 

Liberg. 2014). Utifrån denna teori öppnas därmed flera dörrar för fältstudier som didaktiskt 

medel och motiverar dess tillämpning i undervisningen.  

Denna uppsats kommer att utgå ifrån Deweys lärandemodeller i hur kunskap utvecklas. 

Uppsatsen kommer att dela Schmidingers tolkning (2015) av Deweys lärandemodell då hon i 

sin licentiatuppsats hade liknande undersökning och på framgångsrikt sätt använde denna 

teori. Schmidinger (2015) belyser genom Dewey att den ursprungliga kunskapen ständigt 

påverkas av nya impulser och intryck som ger upphov till reflektion hos individen. Utifrån 

denna reflektion skapas en tolkning av det fenomen eller de problem som individen ställs 

inför. Denna nya tolkning kan alltid ställas inför observationer (eller undervisning) av nya 

fenomen och det skapas således en cyklisk lärandeprocess som blir själva kärnan i 

människans kunskapsutveckling som Schmidinger (2015) illustrerat i Figur 1 nedan.   
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Figur 1. Schmidingers tolkning och egentillverkade illustration av Deweys inlärningsmodell 

(Schmidinger. 2015. s24). Elevernas tolkning utvecklas genom både ny kunskap och impulser. 

Observation och erfarenhetsbaserat lärande utmanar tidigare tolkningen och på ett vis krävs för att få en 

mer utvecklad förståelse och progression i utveckling mot syftet som är förbestämt av läraren.  

Dewey menar att erfarenheter och känslor ska vara utgångspunkt i undervisningen, men att 

det är upp till lärarna och de som är ansvariga för undervisningen att göra lärandet 

meningsfullt. Det är den reflekterande erfarenheten som ska vara det centrala (Sundgren. 

2011). Detta gör att ansvaret hur väl man lyckas förhålla sig till modellen ovanför och att 

fältstudien skapar reflektion till stor del ligger hos lärarna.  

4.2 Relevans till samhällskunskapens styrdokument  
Ämnesplanen för samhällskunskapsundervisningen på gymnasiet skriver att samhällsämnet är  

tvärvetenskapligt och innehåller en mängd närliggande discipliner humanistiska, sociologiska, 

statsvetenskapliga och historiska inslag bland annat (Skolverket. 2011). De delar av 

styrdokumentet som redovisas här är inte dess helhet utan kommer vara de mest relevanta 

delarna för att besvara denna uppsats frågeställning.   

Ämnet samhällskunskap på gymnasiet (Skolverket. 2011) belyser på flera ställen i ämnets 

syfte att elever ska ha en bredd på undervisningen. Till exempel ska eleverna bygga förståelse 

för samhällens livsvillkor med utgångspunkt i samhällsfrågor men även utveckla ett 

vetenskapligt förhållningssätt. Dessa kan tillsammans kombineras med undervisningens krav 

på varierade metoder för att samla och bearbeta information. Uppsatsen kommer ställa dessa 

olika delar mot fältstudieundervisning och ha med dessa delar från styrdokumentens innehåll i 

urvalskriterierna.  
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4.3 Skolans utveckling av kunskapsförmågor  
I denna uppsats kommer diskussion föras om elevers utveckling av förmågor och kunskaper, 

därför är det viktigt att förtydliga vilket perspektiv på kunskap uppsatsen utgår ifrån. Den 

huvudsakliga definitionen av kunskap kommer att bygga på Svanelids resonemang om ”The 

big 5” (2016). Svanelids egna utgångspunkt bygger på läroplanen mot grundskolan Lgr11 

som beskriver ämnesplaner men även det centrala innehållet inom respektive kurser. Trots att 

denna uppsats kommer undersöka gymnasiets åldersgrupp är den fortfarande relevant för 

äldre åldrar då bland annat Svanelid (2016) menar att förmågorna inte är uteslutande för 

grundskolan utan kan även tillämpas på arenor både i och utanför skolan samt att förmågorna 

alltid finns hos individen under hens utveckling, därför är detta fortfarande relevant till 

gymnasieskolan. Svanelid har genom sin forskning kommit fram till att svenska skolans 

läroplan och styrdokument ska träna eleverna i fem olika förmågor nämligen; 

analysförmågan, den kommunikativa förmågan, begreppsförmågan, procedurförmågan och 

den metakognitiva förmågan. Dessa fem förmågor kommer vara centrala redskap och det 

hjälpmedel som krävs för att på ett effektivt sätt kunna göra källmaterialet analyserbart. De 

kommer redovisas nedan, samtliga beskrivningar är från Svanelid (2016).  

  

4.4 The big 5  
  

4.4.1 Analysförmåga  

Denna förmåga är en av de bredare och mer omfattande av de fem. Huvudsakligen handlar 

den om att kunna se och förstå samband. Bland annat i hur eleven lyckas se orsaker till 

exempelvis händelser och identifiera vilka faktorer som tillsammans skapar den aktuella 

händelsen. Det handlar även om att kunna värdera och resonera över hur dessa har påverkat 

förloppet samt vad för- och nackdelarna finns med de olika faktorerna. Genom att förstå och 

kunna resonera om vilka effekter en händelse har för framtiden, omkringliggande omgivning 

samt hur det påverkar utvecklingen av diverse processer uppvisas också analysförmåga. 

Samma gäller när elever ser korrelationer mellan egna erfarenheter och händelsen i fråga då 

de uppnår förståelse genom samband. När elever lyckas sortera intryck, skapa egna 

kategoriseringar av sina egna uppfattningar inom områden utvecklas också det analytiska 

tänkandet. Sist men inte minst är konsekvenstänkande en analytisk förmåga både genom att 

resonera om vilka konsekvenser händelsen får men om eleven uppvisar så pass införstådd 

analys ska hen kunna resonera över lösningar och ha viss förståelse om vad de kan ha för 

konsekvenser och skapa egna hypoteser och analyser.   

  

4.4.2 Kommunikativ förmåga  

Denna förmåga är också ett omfattande begrepp med flera innebörder. För det första handlar 

det om att kunna kommunicera med tilltro till den språkliga förmågan. Eleven måste uppvisa 

förmågan att redogöra för sina resonemang och göra kunskaper och tankar synliga genom att 

uttrycka dem. För det andra bygger de kommunikativa förmågorna på individens samspel med 

sin omgivning vilket skapar en kunskapsutvecklande process. Svanelid (2016) skriver att 



13  

  

individens interaktion med andra utvecklar de kommunikativa förmågorna, genom att 

resonera, ge reaktioner, kommentera, diskutera, eller utreda problem i grupp. Det handlar 

både om ord som i skrift.  

  

4.4.3 Begreppsförmåga  

Denna förmåga handlar om elevens kompetens att kunna förstå begrepps innebörd, men även 

förmågan att sätta in dem i sammanhang. Utveckling av den begreppsliga förmågan är 

nödvändig när elever ska dra mer komplexa jämförelser. Begrepp fungerar som redskap för 

lärandet och därför måste elever lära sig att hantera dem menar Svanelid (2016). Elever 

behöver både kunna abstrakta begrepp för att underlätta kategorisering men även särskilja 

konkreta begrepp för förtydligande eller komprimering av text. Ett tecken på utvecklad 

begreppslig förmåga är när elever dessutom lyckas relatera begreppen med varandra.  

  

4.4.4 Procedurförmåga  

Denna förmåga bygger på elevernas mer praktiska förmågor i olika situationer och ämnen. 

Procedurförmåga har olika former och utseende beroende på sammanhanget. Den 

gemensamma nämnaren är att individen uppvisar färdigheter genom sina kunskaper, dessa 

färdigheter kan däremot se väldigt olika ut. I ett teoretiskt sammanhang är det centrala hur 

individen klarar av att hantera information genom modeller eller metoder för att undersöka 

något, men även olika förhållningssätt. Exempel på förhållningssätt kan vara källkritik eller 

förmågan att särskilja värderingar mot fakta och kritiskt granska den informationen man står 

inför. I mer praktiska sammanhang uppvisar en elev procedurförmåga genom att koppla 

samman tanke, sinne och handling. Genom att utföra en planering, skriva dokumentation, 

kunna utföra observationer, intervjuer eller producera något på egen hand.  

  

4.4.5 Metakognintiv förmåga  

Denna förmåga bygger på individens skicklighet i självreflektion och insikt i den egna 

kompetensen. Dels handlar det om att kunna reflektera över hur eleven presterat i exempelvis 

en uppgift och eventuella förbättringar. Denna typen av självkritik och självutvärdering 

utvecklar individens förmåga att ta kontroll över sitt eget lärande och synliggöra sina 

förmågor för sig själv. Att träna på att motta respons och förvalta den konstruktivt men även 

att ge omdöme utvecklar den metakognitiva förmågan. Genom omprövning av egna metoder,  

upptäcka alternativa lösningar får eleven insikt i egna prestationer och öppnar för 

självbedömning. Den metakognitiva utvecklingen innehåller även en dimension av värderande 

och insyn i sin lärprocess och varför viss kunskap och upplevelser är viktiga.  

  

4.5 Begreppet fältstudie  
I precisering av begreppet fältstudie kommer Almius (2006) beskrivning användas. Almius 

skriver ” Fältstudier kan ses som ett överordnat begrepp för olika aktiviteter där eleverna 

studerar/’forskar’ kring frågor/problem, som har anknytning till natur, samhälle och mänsklig 

verksamhet utanför böckernas och lärosalarnas värld.” (Almius, 2006, s.125). Fältstudier 
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beskrivs som en undervisningsform där aktiviteter ska ske utanför skolans område och utan 

skolböcker, och istället ske ute i verkligheten där omgivningen inte alltid är uttänkt att 

uppfylla en uppenbar pedagogisk funktion. Exempel på fältstudier kan vara stadsvandringar, 

utflykter i naturen, arbetsplatsbesök, fältintervjuer eller andra undersökningar där eleverna 

ofta har ett mer forskande eller upplevelseinriktat fokus. Begreppet exkursion kommer inte 

vara huvudinriktningen på denna uppsats men kommer däremot vara ett exempel på en typ av 

fältstudie. Begreppet fältstudie är mer av ett paraplybegrepp medan exkursion mer fokuserar 

på lärarledd fältundervisning (NE, 2017). Almius (2006) menar att fältstudie är en 

undervisningsform som ska väga upp den mer formella och vetenskapliga kunskapsformen 

som tenderar att dominera i undervisning inom skolans fysiska område. Fältstudier har således 

ofta ett erfarenhetsbaserat undervisningssyfte och utgår från att elever ska få livserfarenheter 

för att sedan bilda en utgångspunkt för fortsatt lärande. Vidare menar Almius att dessa insikter 

skapas genom att låta elever upptäcka, uppleva, förstå kopplingar och överbrygga deras 

livssituation och omvärlden.  
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5. Metod  
Uppsatsen är uppbyggd som en kvalitativ innehållsanalys där fenomenet i fråga handlar om 

undervisningsmetoden fältstudie. Resultatredovisningen och analys kommer att utformas 

utifrån Larsson (1986). Larssons bok är en stöttepelare samt riktlinje i hur analysens struktur 

och tillvägagångssätt är upplagt. Även om Larssons exempel bygger på empirisk forskning 

uppbyggd runt kvalitativa intervjuer kommer denna uppsats ha liknande struktur. Artiklarna 

som redovisas kommer att fungera likt hur Larsson använder intervjuer för att komma åt de 

olika artiklarnas perspektiv på fältstudier. Det kan anses problematiskt att Larsson (1986) 

använder metoden på intervjuer medan denna uppsats istället har vetenskapliga artiklar som 

material, dock stötte inte arbetets gång på några motsättningar eller problem ursprunget ur 

metodval. Alla artiklar likt intervjuerna redovisar respektive perspektiv på fenomenet och 

därefter analyseras utifrån uppsatsens frågeställningar. Den gemensamma nämnaren hos 

forskningsmaterialet är styrdokumentens riktlinjer vilka fungerar som mall i urvalet av artiklar 

och är del av de urvalskriterier som möjliggör artikelsökningen. I och med att mängden 

existerande forskning inom samhällskunskap i kombination med fältstudier inte är stor, 

kommer urvalet främst baseras utifrån artiklarnas relevans gentemot uppsatsens syfte. 

Artiklarnas relevans presenteras och motiveras i urvalsdelen och materialdelen av uppsatsen. 

Forskningsmaterialet kommer därmed bestå av hypotetisk samhällsundervisning då materialet 

ska korrelera med styrdokumentens centrala delar och innehåll.  

  

5.1 Tillvägagångssätt  
Tillvägagångssättet i denna uppsats efterliknas vid Brymans kartläggning av lämpligt 

arbetssätt vid kvalitativ analysforskning (Bryman, 2011). I Brymans sexstegsmodell (2011,  

s.345) delas upp arbete upp i olika etapper. Etapp ett handlar den generella forskningsfrågan 

och motiv till vad som skulle undersökas. Dels finns ett subjektivt intresse av aktiv och 

varierad undervisning som inspirerade till valet av område, men även ett intresse av att välja 

ett område som är relevant för mitt framtida yrke som samhällslärare. Etapp 2 bygger på val 

av vilken data som ska samlas in och analyseras. Det som tidigare varit generellt preciseras 

vilket ledde fram till undersökningsområdet fältstudier utifrån ett 

samhällskunskapsperspektiv. Efter avsökning av forskningsfältet framkom att fältstudier inom 

samhällskunskap (speciellt gymnasial fältstudieundervisning) var för obeforskat och 

uppvisade inte tillräckligt material. Därför har uppsatsen ett perspektiv utifrån 

samhällskunskap och ingår istället i urvalskriterierna. Dessa urvalskriterier är viktiga då det är 

dessa som sätter ramarna för forskningsresultatet och dess relevans. Däremot gav sökningen 

forskning som istället används för att beskriva forskningsområdet och bakgrund. Etapp 3 

innebar den systematiska urvalsprocessen som genererade materialet som ingår i resultatet 

och diskussionen. Denna skedde genom elektroniska sökmotorer i målet om att finna både 

internationell och nationell forskning (tydligare redovisas under rubrik 8. Material). Efter 

denna etappen frångick arbetet från Brymans stegmodell och genomförde Etapp 5 som 

byggde på de begreppsliga och teoretiska delarna av arbetet. Innan bearbetningen av 

materialet behövde den teoretiska utgångspunkten redogöras. Att på förhand inneha det 

pragmatiska perspektivet på kunskap men även ha Svanelids redogörande av förmågor gjorde 

analys möjlig. Det är förmågorna som analysen är baserad på och det är bland annat genom 
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dem som materialet ställs mot varandra. Därefter genomfördes Etapp 4 där tolkning och 

konsumtion av materialet skedde och då främst genom de redovisade förmågorna. Däremot 

frångick arbetet ännu en gång från Brymans modell (2011) då visst likvärdigt resultat 

kristalliserade sig ur materialet. Frågor som fördelar och nackdelar och fältstudiers dimension 

av affektion och elevansvar bidrog till denna uppsats forskningsvärde och resultat vilket 

innebar en viss revidering av frågeställningen. Etapp 6 innebar det slutgiltiga arbetet där 

diskussionerna skrevs, renskrivning och generell färdigställning. Det är i den senare delen av 

arbetsprocessen Larsson (1986) återkommer när analysen ska genomföras. Efter att resultatet 

presenterats och skapat en mångfald av perspektiv kommer essensen, diverse gemensamma 

nämnare eller meningsskiljaktigheter diskuteras i uppsatsens diskussionsdelar. Det mest 

centrala i analysen handlar om vilka förmågor som tränas och utvecklas vid tillämpandet av 

fältstudier i undervisning men även likheter och utmaningarna som framkom. Dessa 

resonemang tillsammans med den presenterade forskningen kommer då tillsammans både 

skapa en helhet av fenomenet fältstudie, men samtidigt ha vissa mer ingående delar i hur 

fenomenet kan tillämpas eller praktiseras. Det är dessa faktorer som skapar vissa mönster som 

enligt Larsson (1986) ska utgöra en kvalitativ analys. 

  

5.2 Metodkritik  
Ingen utav artiklarna inriktar sig uttryckligen mot samhällskunskap på gymnasieskolan utan 

ämnet kommer istället dekonstrueras för att sedan dra paralleller mellan forskningsartiklarnas 

undersökningar och skolämnets innehåll. Denna uppsats förhåller sig till forskning som är 

likvärdig samhällskunskapen enligt dess styrdokument i form av läroplan och kursplan på 

gymnasiet. Samhällskunskapsfältstudier är ett relativt outforskat område jämfört med 

exempelvis naturkunskapen men fältstudieundervisning kan fortfarande vara relevant inom 

samhällskunskapen utifrån dess styrdokument. Därför blir urvalskriterierna som redovisas i 

materialdelen viktiga i den systematiska materialsökningen för att hålla uppsatsens material 

relevant till uppsatsens syfte. Däremot finns en risk för bias eller subjektivitet vid 

materialsökningen huruvida artiklar lever upp till urvalskriterierna eller inte. Larsson (1986) 

menar samtidigt att om undersökningen har ett mål av att finna en mångfald, vilket denna 

uppsats har, är inte slumpmässigt urval lämpligt utan stickprov och medvetna val mer 

gångbart. Därför fungerar urvalskriterierna som ett typ av stickprov av forskningsfältet som 

kan tillämpas på samhällsundervisning.  

Att Schmidingers licentiatuppsats (2015) har ett så pass strikt uttalat perspektiv utifrån 

motivation, medan denna uppsats har en bredare ingång med bland annat kunskapsutveckling, 

är en av huvudanledningarna till att den inte är del av denna uppsats forskningsmaterial. 

Dessutom är den en övergripande och sammanfattande kappa av hennes tidigare artiklar och 

redovisar inte lika tydligt metod och material som slutförts i tidigare forskningsartiklar. 

Därför är den mer aktuell för att inspiration och bakgrund då Schmidingers uppsats har 

liknande utformning som denna artikel men olika mål och syfte. Däremot framkom en av 

hennes forskningsartiklar genom den systematiska artikelsökningen som tydligare redovisar 

insamlad data och material inkluderas.  
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5.3. Material   
  

5.3.1 Avgränsningar  

Artiklarna som presenteras måste förhålla sig till vissa urvalskriterier som fungerar som 

verktyg i sållandet av artiklar, detta för att lättare korrelera till uppsatsens syfte. Artiklarna 

som används måste:  

• Bygga på undervisning utanför skolområdet eller efterliknas vid denna uppsats syn på 

fenomenet fältstudie  

• Ha ett innehåll som går att relatera till gymnasiets kursplaner, centralt innehåll eller 

läroplan i samhällskunskapliga ämnen  

• Vara i närliggande skolform till gymnasiet, antingen grundskolans senare år eller 

universitet  

  

5.4 Urval  
Forskningsmaterialet som används i uppsatsen har genomgått en urvalsprocess som förutsätter 

ett sammanhang till fenomenet fältstudieundervisning. Det ursprungliga fenomenet som var 

tänkt att undersökas i uppsatsen var ”användning av fältstudier och exkursioner inom ämnet 

samhällskunskap i svensk gymnasieskola”. Denna kategorisering visade sig vara för snäv och 

begränsande vilket försvårade artikelsökningen då ingen direkt lämplig forskning fanns att 

tillgå och utformade istället tidigare nämnda urvalskriterierna.   

  

Primära sökord var utomhusped*, samhäll*, exkurs* (men även excurs* på grund av engelska 

keywords i artiklar) samt grundskol* eller gymn*. Begreppet fältstudie som sökord gav för 

spridda resultat för att ge lämpliga och relevanta artiklar. Resultatet som framkom var oftast 

själv genomförda genom fältstudier med i princip slumpmässiga områden som inte korrelera 

med uppsatta urvalskriterier. Översatt till engelska var begreppen field* och field trip* mer 

gångbara. Begreppet utomhuspedagogik är problematiskt då det inte är synonymt med 

fältstudier utan mer ett samlingsbegrepp för en mängd olika undervisningsmetoder utomhus. 

Trots detta är det fortfarande ett relevant paraplybegrepp som uppvisade användbart material 

när man strikt granskade sökresultatet utifrån denna uppsats urvalskriterier. Begreppet 

exkursion däremot hade tydligare riktning mot pedagogiken och var därmed ett lämpligare 

sökord. Ytterligare en avgränsning var kriteriet om peer review samt åtkomst till fulltext 

genom Linköpings universitet, gällde vid samtliga sökningar.   

  

Linköpings universitets egna databas Unisearch var första databasen som användes i sökandet 

av artiklar relevanta för undersökningen. Målet var att hitta svensk forskning som behandlar 

fältstudier och exkursioner i ämnen som liknas vid samhällskunskapen. Genom sökning med 

bara ordet excurs* uppnås ett resultat med ca 63 000 träffar vilket kräver ytterligare 

avgränsning. Kombinationen samhäll* AND excurs* gav däremot 27 träffar där det enbart 

fanns en artikel av intresse då de andra sökresultaten antingen var helt irrelevanta ämnet eller 
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föll bort från de urvalskriterierna som är uppsatta. Till exempel föll Stolpe och Björklunds 

artikel (2013) bort trots att den undersökte fältstudieundervisning var den för inriktad mot 

naturvetenskapliga ämnen för att ge relevant innehåll för denna uppsatsens syfte gällande 

samhällskunskapsrelevans. En artikel från denna sökning som kommer att vara med i denna 

uppsats är Schmidinger och Brandts artikel (2015).  

  

Med sökordet utomhusped* istället för excurs* i unisearch framkom 7 stycken resultat. 

Huvudsakliga målgruppen för resultatet ur denna sökning var riktad mot yngre åldersgrupper 

och var därför inte lämpliga att ha med i denna uppsats. Däremot fanns Sandell och Ömans 

artikel (2013) som inte hade en specifik åldersgrupp i sin undersökning vilket gör den 

tillämpbar i analys för högre åldrars undervisning. En annan fördel med denna artikel vilket 

motiverar till inkludering till forskningsmaterialet är att den är en undersökning som inte 

bygger på egen empirisk utan teoretisk forskning vilket ger uppsatsmaterialet en mångfald.  

  

Aktuell svensk forskning inom fältstudier i samhällskunskap var inte stor och var i behov av 

komplettering av internationell forskning. Genom sökmotorn SCOPUS användes liknande ord 

såsom excursion* AND field* AND upper secondary school för att efterlikna sökningarna 

som gjorts på svenska. Dessa sökord tillsammans med avgränsningarna att vara på engelska 

samt vetenskaplig artikel blev sökresultatet 30 stycken artiklar. Det huvudsakliga temat på 

artiklarna som fanns i resultatet var geologiska undersökningar i varierande åldrar och 

skolgångar vilket skapade stort bortfall på grund av irrelevans av innehåll. Däremot var 

Remmen och Frøylands artikel (2014) relevant då denna undersökte kulturlandskap och 

samhällets påverkan av naturen.   

  

Vidare krävdes än mer internationellt material för att komplettera den svenska och norska 

forskningen. Då användes sökmotorn ERIC och genom att använda field trip* AND edu* 

AND ”social science” med engelska som avgränsning framkom 19 artiklar varav Jakubowskis 

artikel (2003) har en relevant roll till det samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Utifrån 

Dewey och pragmatismen bygger aktiv undervisning mer på erfarenheter och därför användes 

sökorden ”field*” AND ”educational experience” men även ”post secondary education” OR 

”collage” på grund av utvidgat åldersspann. Resultatet blev 120 där större delen av 

forskningen inte föll under urvalskriterierna. Coe och Smyths artikel (2010) var den artikel av  

resultatet som var mest relevant då den behandlar flera komponenter som även infinner sig i 

samhällskunskapen.     
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Därmed framkom fem stycken artiklar:  

Författar

e  
Målgrupp  Forskningsmetod  Fältstudieplace

ring  
Undervisningsom

råde  
Syfte med 

fältstudier  

Jakubows

ki 2003  
Sociologistuden

ter Brescia Uni. 

4 deltagare.  

Intervjuer av 

deltagare. Egen 

beskrivning av 

fältstudie.  

Kuba.  
Utvecklingsland

.  

Bistånd. 

Arbetslivsintroduk

tion  

Undersöka  
samhällsarbete 

eller 

”societywork”. 

Uppleva 

framtida 

yrkesliv.  

Snyth & 

Coe 2010  
Geografistudent

er Manchester 

Uni. 69 

deltagare, på 3 

år.  

Egen beskrivning av 

fältstudie.  
Utvärdering genom  
enkäter av deltagare.  

Havanna, Kuba.  
Urbana 

stadsmiljöer.  

Stadsutveckling. 

Politisk påverkan 

på samhällen.  

Genom  
elevcentrerat 

lärande träna 

kamratbedömn

ing och 

elevansvar. 

Samt 

undersöka 

ämnesområdet  

Sandell &  
Öman   
2013  

Undervisning 

generellt. 

Utomhuspedag

ogik.  

Forskningssammanstäl

lning.   
Natur- och 

miljöfokus.  
Hållbar 

utveckling. 

Miljömedvetenhet  

Skapa 

modeller  
och motiv till 

utomhuspedag

ogik  

Remmen 

&  
Frøyland  
2014  

Gymnasie- 
elever i 

geografikurs.  
Oslo. 12 resp.  
12 deltagare.  

Observation. 

Jämförande av två 

olika fältstudier som 

fått samma 

rekommendationer.  

Lokalt 

närområde. 

Både urban 

miljö och natur.  

Global 

miljöförändring 

och lokalpåverkan.  
Samt geologi.  

Empiriinsamli

ng och 

analysera 

ämnesområdet. 

Samt 

undersöka 

naturen utifrån 

tidigare data.  
Schmidin

ger  
& Brandt  
2015  

Gymnasieelever

. Naturkunskaps 

-kurs. 24 resp.  
26 deltagare.  

Observation. Enkät 

och intervjuer av 

deltagare.  

Lokalt 

närområde. 

Natur och 

stadskärna.  

Geologi. Samt 

undersöka lokalt 

kultur- och 

naturlandskap.  

Undervisa i 

ämnesområdet 

genom 

fältstudier.  

  

Värt att notera är att Schmidinger & Brandt (2015) och Remmen & Frøyland (2014) båda har 

jämförande studier som innehåller två fältstudier vardera. Samtliga kommer att belysas i 

resultatet och inte bara deras egna jämförelser.  
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6. Resultat  
Det resultat som utkristalliseras av den forskning som har sammanställts redovisas lättast 

tematiskt. Först redovisas olika angreppssätt i hur forskningen påvisar olika sätt att strukturera 

upp och tillämpa fältstudieundervisning. Därefter presenteras vilka förmågor som tränas och 

utvecklas denna form av undervisning. Detta är en av de mer centrala delarna i 

frågeställningen, delarna affektion och motivation är däremot två områden som snarare varit 

en gemensam nämnare för samtliga artiklar. Därmed bör dessa rubriker också lyftas fram då 

de även besvarar delar av frågeställningen kopplat till fördelar och framgångsfaktorer med 

fältstudier. Sista delen av resultatet handlar om de utmaningar som finns vid tillämpande av 

fältstudier enligt forskningen som också besvarar delar av frågeställningen.  

  

6.1 Former av fältstudiemetoder  
Remmen & Frøyland (2014) redovisar två stycken olika modeller av fältstudier. Deras studie 

bygger på observationer av två olika fältstudier med respektive modell. Ena studieobjektet är 

en så kallad integrated inquiry-based fieldwork medan den andra är ett linnear 

teacherdominated fieldwork design 2. De två olika modellerna skiljer sig i hur fältstudier 

används som ett moment i undervisningen. Linjär fältstudie innebär att fältstudien är ett 

relativt självständigt delmoment där undervisningen har en linjär utformning där delmoment 

ett efter ett efterföljer varandra. I Remmen & Frøylands studie (2014) är den linjära 

fältstudien utformad så att eleverna på förhand fått information om vad som ska undersökas 

under resan men har även erhållit instruktioner i form av ett frågeformulär. De undersökningar 

som gjordes under fältstudien blev sedan material till redovisningar som skedde i 

klassrummet och hade därmed en tydlig linjär och följande struktur på undervisningen. 

Integrerad fältstudiemodell innebär istället att fältstudier ska verka som en sammansvetsad del 

och inte vara en alltför separat eller fristående del utan ska genomsyra undervisningen. Det 

andra studieobjektet i Remmen & Frøylands artikel (2014) har en sådan utformning. Denna 

bygger istället på en problemställning där fältstudieobjektet är relevant. I det här fallet 

handlade det om Oslos operahus och hur denna byggnad påverkas negativt av 

miljöförändringar och denna problemfråga var ständigt närvarande i undervisningen. 

Fältstudien var att bege sig till byggnaden och att eleverna själva fick införskaffa sig data och 

till sist skriva ett arbete och byggnaden och dess utmaningar. Eleverna hade även möjlighet 

till att komplettera lektionsplanerade fältstudien med att gå till operahuset på fritiden och var 

därmed inte helt bundet till den formella fältstudieresan. Schmidinger och Brandt (2015) har 

två liknande fältstudieundervisningar som sina studieobjekt. Dessa två fältstudier passar också 

in i vardera av tidigare redovisade modeller. En fördel de upptäcker i sin undersökning är att 

ena fältstudien som enligt Remmen & Frøylands (2003) kriterier stämmer överens med den 

integrerade fältstudiemodellen var att man lättare uppnådde ett elevcentrerat lärande. Denna 

fältstudie utgick från att eleverna själva fick utforska och undersöka olika stadsdelar och 

försöka sammanlänka kulturlandskapet med naturlandskapet, ett exempel skulle kunna vara 

                                                 
2 Begreppen kommer framöver vara översatta och förkortade för att underlätta läsningen i uppsatsen. Vidare 

kommer modellerna benämnas som ”integrerad” eller ”linjerad” fältstudie  
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varför husen tenderar till att bestå av visst materiell eller varför en viss byggstil dominerar. 

Den andra av deras fältstudier var däremot nästan uteslutande en lärarledd exkursion.   

  

Sandell & Ömans artikel (2012) presenterar ytterligare en teoretisk utgångspunkt i förklaring 

av utformningar av fältstudier. Deras forskning är ett försök att teoretiskt kartlägga delar av 

utomhuspedagogikens funktion och fördelar. De menar att val av metod helt bör utgå från 

vilken lärandemål och vilka motiv som finns. Trots att deras utgångspunkt är natur, miljö och 

hållbar utveckling påvisar de att fältstudier också är effektiva verktyg inom olika landskap. 

Landskap är ett brett begrepp och är tillämpbart i en mängd sammanhang såsom 

stadslandskap eller en form av övergripande homogen omgivning (NE, 2018). Det Sandell & 

Öman (2012) försöker kartlägga är vad för kategorier finns gällande hur man bör utnyttja 

landskapet, samt vilken metod som bör användas beroende på förväntningar gällande 

lärandemålen. Sammantaget finns det två stycken motpoler som tillsammans skapar olika 

infallsvinklar till nyttjande av landskap och miljö, illustrerat i figur 2.  

 

Figur 2. Modell av utnyttjande av miljö och landskap (Sandell & Öman. 2012. s44)  

  

Aktiva kontra passiva förhållningssättet behandlar människans utnyttjande av landskapet. Det 

aktiva förhållningssättet handlar om naturen och landskapets resurser medan det passiva 

förhållningssättet ser omgivningen som en egen enhet utan mänsklig inverkan. Dominerande 

kontra adaptivt förhållningssätt är människans hantering, verkan och samverkan med 

omgivningen. Genom att dominera miljön skaffar sig människan kontroll över miljö och 

omgivning, Sandell & Öman exemplifierar dessa genom hur museum eller fabriker antingen 

producerar och förändrar eller preserverar en omgivning beroende på om förhållningssättet är 

aktivt eller passivt. Det adaptiva förhållningssättet baseras istället på att människan inte ska 

kontrollera naturen utan finna sig i den och antingen utnyttja omgivningen aktivt genom 

exempelvis fiske eller passivt såsom fågelskådning. För att återkomma till undervisning vore 
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en aktiv-dominerande fältstudie vara lämplig om man vill uppnå team-building mellan elever 

där de kan vara aktiva i en dominerad miljö, exempelvis skidresa med aktiviteter (Sandell & 

Öman. 2012).   

  

En annan typ av fältstudie är Jakubowskis (2003) fältstudie som står ut jämfört med det andra 

materialet. Syftet med Jakubowskis fältstudie var att studenterna skulle introduceras för deras 

framtida yrke som socionomer, då i form av samhällsarbete, men även låta dem uppleva det. 

Undervisningen var strukturerad så att studenterna samordnar bistånd i samarbete med 

biståndsorganisationer på Kuba för att sedan åka på fältstudie till mottagarna på Kuba. Ett av 

målen med Jakubowskis fältstudie är att hon vill uppnå en ”kritisk pedagogik” som bygger på 

att genom engagemang hos studenterna skapa en känsla av gemenskap och samband mellan 

bland annat deltagarnas omvärld och den nya omgivningens levnadsvärld. Denna kritiska 

pedagogik uppnås genom att bedriva vad hon kallar ”service learning” och ”community based 

learning” som ska överbrygga och komplettera den akademiska undervisningen med mer 

erfarenhetsbaserad undervisning. Genom att tillsammans med biståndsorganisationerna ha 

gemensamma mål, delat ansvar samt kontinuerligt samarbete gällande biståndet skulle 

studenterna lära sig genom samverkan med samhällsorgan.   

  

För att återkomma till fältstudier som fokuserar på elevcentrerat lärande var det ett av 

huvudfokusen hos Coe & Smyths (2010) fältstudie. Deras studieobjekt var en utlandsresa till 

Havanna på Kuba där de deltagande geografistudenterna skulle undervisas i ämnesområdena 

stadsplanering och demografi men skulle samtidigt tränas i kamratbedömning och uppmuntra 

ansvarstagande för lärandet. Coe & Smyth (2010) menar att deras metod är okonventionell då 

det generellt är lärarledda exkursioner inom geografi men att de istället har valt att fokusera 

på elevcentrerat lärande. Metoden bygger på att studenterna ska leda stadsvandringar i staden 

och ha ansvar för vilka sevärdheter som presenteras samt vilka turer att gå eller färdas. 

Studenternas uppgifter innan resan blir därmed att förbereda fakta, bli införstådda i staden och 

deras framförande, men även planera in hur deras rutt ska se ut, både transportmässigt och 

innehållsmässigt. Bedömningen skedde genom summativ bedömning i form av 

kamratbedömning där de andra deltagande på turen som inte är turguiderna sedan ger kritik 

samt har även inflytande i betygsättningen. Studenterna förväntades vara pålästa i kursmålen 

och därmed ha viss förmåga att ge vägledande bedömning för betygsättningen.  

  

6.2 Utveckling av kunskapsförmågor  
  

6.2.1 Analysförmåga  

Vid Coe & Smyths (2010) stadsvandringar var analysförmågan central gällande strukturen av 

de olika stadsvandringarna. När gruppen stannade vid sevärdheter eller genomgångar var de 

även tvungna att kunna motivera platsen. Studenterna skulle exempelvis presentera vilken roll 

den hade hos lokalbefolkningen genom mötesplatser såsom fabriker eller marknader, men 

även motivera historiska analyser om varför punkten varit viktig eller blivit uppmärksammad. 
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På så vis tränas studenterna redan under planeringsfasen då det är dem som gör urvalet av 

platser, men deltagarna under fältstudien tränades också analysförmågan när de tar 

åskådarrollen i stadsvandringen. På liknande vis utvecklades analysförmågan hos Remmen & 

Frøylands (2014) ena studieobjekt som begav sig till Oslos operahus. Dels genom att ha ett 

problem som utgångspunkt och sen ha öppna ingångar för eleverna att välja ingång till 

problemet och utvecklade således sin analysförmåga. Problemställningen var som tidigare 

nämnt hur miljöförändringar påverkar byggnaden negativt, men för att svara på denna fråga 

krävdes en djupare analys. Även om fältstudien handlade om inhämtande av data fungerade 

den som en grogrund och ramfaktorer för elevernas skapande av sammanhang som 

redovisades i den betygsgrundande slutuppgiften. Remmen & Frøyland (2014) redovisar att 

båda deras fältstudieobjekt uppvisade djupare engagemang under själva fältstudierna och att 

utifrån observationerna uppvisade eleverna analysförmåga och resonemang med 

klasskamrater. Något som Sandell & Öman (2012) lyfter fram i sin slutsats är att fältstudier 

och andra inslag av undervisning utomhus är effektiva redskap för att kontextualisera delar av 

en större helhet vilket i sin tur är uppvisande av analysförmåga då elever kan dra paralleller 

mellan dessa delar och helheten.  

  

6.2.2 Kommunikativ  

Studenterna utvecklade den kommunikativa förmågan under alla stadier i undervisningen 

genom Coe & Smyths (2010) fältstudiemetod. Förberedelsestadiet bestod av flertalet 

workshops, genom samarbete och diskussioner i redovisningsgruppen resonerade dem om 

vilka platser som är lämpliga att besöka och så vidare. Uppgiften var medvetet utformat till ett 

grupparbete då det främjar samarbetsförmåga och teamwork vilket förväntades ge en 

utförligare slutprodukt. Ett annat resultat i studien var att när studenterna blev experter inom 

olika områden och stadsvandringar framkom en dynamik med bättre diskussioner då 

åskådarna hade införskaffat sig goda förkunskaper till att ge relevanta och utvecklande 

reaktioner till stadsvandringsledarna. Genom dessa stimulerade studenterna således varandras 

utveckling och utvecklade samtidigt den kommunikativa förmågan. Även i bedömning och 

betygsättningsdelen av Coe & Smyths undervisning tränades den kommunikativa förmågan. 

Studenterna skulle utifrån kunskapsmålen betygsätta varandra och utföra kamratbedömning 

samt värdera varandras insatser och prestationer under de olika stadsvandringarna. I enkäterna 

från studenterna framkom däremot att de ansåg sig vara för ovana vid kamratbedömning och 

gärna hade genomgått mer undervisning med denna bedömningsform.  

  

Remmen & Frøylands (2014), Schmidinger & Brandts (2015) och Jakubowskis (2003) artiklar 

hade däremot inget uttalat fokus inom lärandemålen eller kunskapsmålen i sina fältstudier om 

att träna deltagarna i kommunikativa förmågor. Däremot innehåller båda deras fältstudier 

grupparbeten eller gruppaktiviteter som mer indirekt tränar den kommunikativa förmågan. I 

Schmidinger & Brandts två studieobjekt var den ena fältstudieresan helt lärarledd och ger inga 

tecken av att eleverna stimuleras av exempelvis diskussioner mellan elever eller liknande. 

Andra studieobjektet hade inte lika fasta strukturer vilket tillät eleverna att samarbeta och 

hjälpa varandra även om det inte var uttalat mål eller tillvägagångssätt i uppgiften.  
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6.2.3 Begrepp   

En slutsats Remmen & Frøyland (2014) kommer fram genom ett av sina studieobjekt är att 

eleverna tenderade att vara mer engagerade och fokuserade under den linjära fältstudieresan, 

men de uppvisade inte djupare förståelse vid redovisningen av deras kunskaper. Under denna 

fältstudieresa arbetade eleverna utifrån ett frågeformulär som de besvarade med hjälp av 

insamlad data under fältstudien. Förberedelsefasen innan resan byggde till stora delar på att 

förbereda eleverna på vad de skulle finna och undersöka i naturen. Denna typ av undervisning 

korrelerar därmed med begreppsundervisning där eleverna ska sammankoppla geologiska 

fynd med frågor i formuläret vilket förutsätter utvecklad begreppsförmåga, både i 

förberedelsefasen men även under fältstudien. Att eleverna inte lyckas uppvisa djupare 

förståelse under redovisningen kan istället kopplas till bristande procedurförmåga av att skapa 

och genomföra en redovisning men även bristande analysförmåga att de inte lyckas förvalta 

de nyvunna begreppen och fakta. De studentdrivna stadsvandringsfältstudierna Coe & Smyths 

(2010) utformade satte krav på deltagarnas begreppsförmåga. De tränade begreppsförmågorna 

genom att det var obligatoriskt för deltagarna att utföra stadsvandringarna med ett 

genomgående tema, exempelvis kolonialismens konsekvenser eller globalisering. Därmed var 

de tvungna att förstå begreppens innebörd, men även hur de kan illustreras i en omgivning. De 

blev därmed tvungna att sätta sig in i en teoretisk bakgrund och införskaffa sig kunskap för att 

på ett effektivt och lyckat sätt genomföra stadsvandringarna.   

  

6.2.4 Procedur  

Utveckling av procedurförmåga har en tydlig koppling till erfarenhetsbaserat lärande då 

deltagarna kan lära genom att göra. Detta betonas i Coe & Smyths fältstudie (2010) då ett 

tydligt fokus på procedurförmåga fanns i undervisning med resan till Havanna. Studenterna 

utvecklade procedurförmågorna på två sätt: Dels skulle studenterna skapa en konkret produkt 

i form av stadsvandringar, men de skulle även inträda rollen som experter och utföra sina 

stadsvandringar. Studenterna fick således resonera om vilka metoder som är effektivast vid 

genomförandet och självständigt avgöra vilken rutt som var lämplig. De var även ansvariga att 

konstruera handouts, dirigera rollspel men även eventuell samordning med taxi eller 

bussresor. Sist fick de även en testdag på Kuba innan den riktiga redovisningen för att träna 

eller förbättra turen. En annan aspekt av procedurförmågan är tillvaratagandet och 

presenterandet av data. Remmen & Frøylands (2014) och Schmidinger & Brandts (2015) 

samtliga studieobjekt var uppbyggda så att datainsamling skulle ske under fältstudiens gång 

och därefter bearbetas till en slutprodukt som i slutet av delområdet presenteras i varierande 

slag. Remmen & Frøyland (2014) redovisar i det studieobjekt som undersökte Oslos operahus 

positiva resultat där elever uppvisade procedurkunskap och kunde uppvisa deras 

tillvägagångssätt i datainsamlingen och sedan redovisa vissa analyser i slutprodukten. En 

kritik Remmen & Frøyland (2014) påpekar är att trots att eleverna uppvisar positiva resultat 

till den erfarenhetsbaserade inlärningen missade flertalet elever att uppvisa djupare analyser i 

sina skrivuppgifter.  
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6.2.5 Metakognitiv  

Studenterna deltagande i Coe & Smyths (2010) fältstudie fick alla inträda en roll av experter 

då de självständigt skulle leda sina stadsvandringar. Därav krävs viss reflektion över den egna 

förmågan om vilken nivå av komplexitet som ska vara i utförandet. En del av kunskapskraven 

för fältstudien var att studenterna skulle skaffa sig erfarenheter i fält då deras utbildning i 

geografi på universitetet förutsatte detta. Sist finns det även element av metakognitiv träning i 

kamratbedömningen i slutet av resan. De fick respondera till kritik och reflektera över den för 

att även ge sin insyn över deras prestationer.  

  

Den metakognitiva utvecklingen är central i Jakubowskis fältstudie (2003). Fältstudien är i 

den sista delen av ämnesområdet och har till syfte att ge djupare förståelse och skapa nya 

upplevelser hos deltagarna. I och med att fältstudien är en komplimenterande del av kursen3 

innebar fältstudien inte någon större examinerande uppgift utan istället en presentation av 

resan hemma. De nya upplevelserna bearbetades genom dagliga diskussioner där studenterna 

fick resonera och ventilera över nya intryck och upplevelser. Jakubowski hade även ett mål 

med resan att uppnå viss medvetenhet om insikt om privilegier hos deltagarna men även få 

studenterna att inse sin egna position och roll i samhället genom att uppleva en annan typ av 

levnadsvärld vilket skulle uppmuntra reflektion och kritiskt tänkande. Även Sandell & Öman 

(2012) menar att individ och reflektionsbaserad undervisning är effektiva ur dessa aspekter. 

De diskuterar i sin artikel hur miljön och innebörden av hållbar utveckling har förändrats 

under de senaste decennierna, från en period av att enbart utnyttjande av naturen skapat krav 

av att försvara naturen. Upplevelser och reflektioner i naturen och dess landskap uppmuntrar 

försvar av naturen vilket enligt dem är en central del av hållbar utveckling. Detta nya 

försvarstänk sätter nya krav på pedagogiken i skolan och att metakognitiv undervisa genom 

aktiviteter och undervisning i naturen utan att dominera eller kontrollera den skapar en 

tillhörighet och samverkan med naturen. Utomhuspedagogik har enligt Sandell & Öman 

(2012) potential att överbrygga urbana samhällen med en hållbar livsstil genom att uppmuntra 

etiska reflektioner och diskussioner med naturmotiv. Genom upplevelser och erfarenheter 

sätts individen i en kontext där den kan reflektera över sina värderingar gällande hållbar 

utveckling.  

  

6.3 Affektion  
Den här uppsatsen använder begreppet på två vis: känslomässig affektion respektive 

upplevande av anknytning. Känslomässig affektion är centralt i Jakubowskis artikel (2003) då 

mycket av förarbetet inför resan handlar om att bygga engagemang. Resan i sig hade en viktig 

affektiv funktion hos de studenter som valde att följa med på resan då de kompletterade 

kunskaper de lärt sig på universitetet med erfarenheter och upplevelser. Deltagande studenter 

uppgav att de hade flera upplevelser som gav känslor av empati och förståelse med 

lokalbefolkningen. Ett exempel var när fältstudiegruppen besökte en kvinna med låg 

socioekonomisk standard där flera av deltagarna kände sympati för hennes levnadssituation.  

                                                 
3 Då huvudtemat istället var arbetet med bistånd  
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Genom kvinnans gästfrihet började deltagarna att reflektera över skillnader i mellanmänskliga 

relationer jämfört med deras hemland och efter detta uppgav flera av studenterna att de fått 

förändrad förståelse av omgivningen på Kuba genom känslomässiga uppfattningar. En av 

studenterna uppgav att hon fått en uppenbarelse av resan och fått ny insikt om materiell 

betydelse (Jakubowski. 2003). Upplevelser är inte alltid är synonymt med djupare insikter och 

kunskaper, men Jakubowski använder affektion och för att utmana studenternas kunskaper de 

fått innan resan, likt Deweys kunskapsmodell förespråkar, vilket ska ge djupare förståelse av 

området.   

  

Djupare förståelse av undervisningsinnehållet är något som Remmen & Frøyland (2014) 

undersöker i sin studie. En kritik de lyfter mot en av sina studieobjekts fältstudier var att 

fältstudien inte implementerades så att upplevelsen och erfarenheten låg i fokus utan istället 

utgick ifrån ett frågeformulär som skulle besvaras innan resan var över. Det 

erfarenhetsbaserade lärandet uteblev då eleverna inte fick möjlighet till att observera, tolka 

eller skapa egna uppfattningar. I Schmidinger och Brandts (2015) resultat påvisar de att 

affektion och känsla av anknytning till ett geografiskt område är en effektiv metod för att 

fånga elevernas uppmärksamhet. Den del som framkallade samtliga deltagares fulla 

koncentration var när de använde närområdet som affektivt redskap. När elever fick känna på 

lera, föreställa sig var vattendrag och lokala samhället tidigare hade befunnit sig skapades viss 

affektion genom historiska föreställningar men även genom fysisk kontakt med leran och 

historien.  

  

6.4 Elevcentrerat lärande och elevansvar  
Coe & Smyths fältstudie (2010) hade uttalad inriktning på elevcentrerad undervisning både 

genom stadsvandringarna och med kamratbedömningen. Utifrån feedback från deltagarna togs 

den stora mängd elevansvar emot positivt av studenterna som deltog på resan. De ansvariga 

lärarna tog medvetet en tillbakadragen roll och lät studenterna utmana sig själva under hela 

lärprocessen och kamratbedömningen. Från studenternas håll uppfattades uppgifterna som 

utmanande och stimulerande, trots att vissa hade kritik mot den avslutande 

kamratbedömningen som vissa uppfattade sig vara för oberedda på. Coe & Smyth (2010) 

lyfter även fram i sitt resultat att genom det elevcentrerade lärandet på fältstudien skapades en 

mer komplex och produktiv relation inom gruppen som deltog i fältstudien, både mellan 

studenterna men även lärare och studenter. De menar att denna mer ”jämlik” relation 

förändrade alla deltagare till vad dem kallar ”learning partners” (Coe & Smyth, 2010, s.137) 

och att studenterna får en mer integrerad roll i undervisningen men även i resans helhet. 

Denna jämlika relation är något som Jakubowski (2003) belyser även sker under deras 

fältstudie. Jakubowski menar att det utvecklades positiva student-lärarrelationer som 

utvecklade ett mer öppet klimat där kritiskt tänkande lättare kunde yttras och resoneras mer 

kollektivt om. Möjligheterna till att lättare yttra nya insikter och resonemang var centralt i 

denna resa för studenterna då de på detta vis tar ansvar för sitt egna lärande när de tillåts 

bearbeta sina erfarenheter med andra deltagare, speciellt när det inte fanns några konkret satta 

lärandemål efter fältstudien.   



27  

  

  

Både Remmen & Frøyland (2014) och Schmidinger & Brandt (2015) har noterat att elever 

som vanligtvis under klassrumsundervisning inte varit framträdande var mer engagerade i 

fältstudien. Remmen & Frøyland (2014) upptäckte att eleverna deltog både i samtal med 

läraren genom att ställa mer frågor än vanligt, men även mer deltagande i helgrupp. 

Schmidinger & Brandt (2015) såg att elever i den fältstudien där elever hade ökad arbetsfrihet 

tog de ofta möjligheten till att utforska mycket utan att läraren var undervisningens mittpunkt. 

Dessutom tolkade Schmidinger & Brandt att majoriteten av eleverna blev mer engagerade om 

de fick mer ansvar, även de som generellt varit mer tillbakadragna. Däremot fanns en tendens 

att elever som tidigare visat sig mindre begåvade eller mindre motiverade inte påvisade ökad 

motivation trots mer frihet och ansvar. De elever som tidigare visat engagemang i 

undervisningen uppvisade positiva resultat och åsikter gällande mer utforskande undervisning.  

  

6.5 Utmaningar vid tillämpning  
Sandell & Öman (2013) nämner att tidigare erfarenheter kan alienera naturrelationer om man 

inte tidigare kommit i kontakt med den. Schmidinger & Brandt (2015) belyser också ovana 

gällande kontakt med naturen som ett problem och menar att digitala medier har varit en 

bidragande faktor till att det skapats en distansering mellan människosamhället och 

utomhusmiljön. Flera av deltagarna i Schmidinger & Brandts (2015) fältstudier uppgav i 

intervjuerna att de hellre hade använts sig av digitala hjälpmedel för att slutföra uppgiften och 

att deras motiv till deltagandet i fältstudien enbart berodde på att de undvek kompletteringar 

eller frånvaro. Remmen & Frøyland (2014) tar upp att elever behöver kunna använda 

eventuella verktyg och hjälpmedel som kan tänkas använda under fältstudien. De ser att 

digitala hjälpmedel kan underlätta fältstudier, men att de enbart får bli komplement till 

fältstudieundervisningen.  

  

Samtliga artiklar hävdar att förberedelser inför fältstudieresan är en av de viktigaste faktorerna 

för lyckad fältstudieundervisning. Coe & Smyth (2010) tar upp att trots att fältstudien 

eventuellt ska samla in data eller innehålla betygsgrundande redovisningar måste uppgifterna 

vara utförliga och att studenterna bör vara införstådda i uppgifternas innebörd. Remmen & 

Frøylands (2014) ena studieobjekt belyser detta bland annat genom när vissa elever stötte på 

motgångar och inte förstod frågor eller hur de skulle besvara vissa frågor vilket gjorde 

eleverna omotiverade eller att de inte fullföljde uppgiften. Vid utlandsfältstudier är 

förberedelser extra viktiga, omfattande och tidskrävande. Exempelvis Jakubowskis fältstudie 

(2003) tar upp dels nödvändiga administrativa förberedelser såsom att bland annat 

upprätthålla kontakter på resmålet, samordna boende och transport samt planera och anordna 

studiebesök. Samtidigt är det nödvändigt att deltagarna ska vara införstådda i vad fältstudien 

har för syfte, hur fältstudien ser ut, förbereda dem mentalt och så vidare. Liknande utmaning 

uppdagades när en av Schmidinger & Brandts (2015) ena fältstudier stöter på dåligt väder och 

ledde dels till att många elever upplevde obehag av kyla vilket gjorde dem distraherade och 

omotiverade. En konsekvens av det dåliga vädret var att det ökade avhopp hos deltagare. En 

annan dimension av förberedelser påvisar Schmidinger & Brandt (2015) när vissa elever inte 
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var medvetna om när att fältstudien skulle genomföras. Vissa elever var därmed oförberedda 

och blev omotiverade i princip innan fältstudien startat, trots att läraren på förhand delat ut 

reseinformation, tidsplan, nödvändiga förberedelser såsom kläder var inte det tillräckligt 

utförligt för vissa elever.  

  

Avhopp av deltagare var ett generellt problem hos samtliga artiklar som redovisade 

fältstudier. Jakubowksis (2003) fältstudie gick från 10 stycken studenter till fyra stycken. 

Avhoppen motiverades dels genom att resan var relativt dyr för vissa studenter, medan en 

annan anledning var att resan var schemalagd samtidigt som en tentamensperiod. Men det var 

även flera studenter som inte kände sig bekväma med att åka till en kommunistisk diktatur. 

Denna anledning är problematisk då det var ett av syftena med resan, att uppleva och erfara en 

annan typ av levnadsvärld och att studenterna missar denna dimension av undervisningen.  
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7. Diskussion  
  

7.1 Fältstudietyper och dess utveckling av förmågor  
Utifrån resultatet finns det flera positiva slutsatser att dra gällande fältstudier som pedagogiskt 

tillvägagångssätt och utveckling av kunskapsförmågor. I förklarandet av fältstudiers olika 

utförandesätt fungerar Sandell & Ömans (2013) kartläggning som generell översikt vid flera 

artiklar. Vid Coe & Smyths (2010) fältstudie används landskapet genom en passiv adaption av 

deltagarna. Studenterna utnyttjar landskapet till stadsvandringar utan att förändra landskapet. 

Denna uppstrukturering av undervisning är både effektiv i hållbar utveckling ur natursynpunkt 

redovisat genom Sandell & Öman (2013) men även effektiv i hållbar utveckling genom 

globalisering påvisat av Coe & Smyths (2010) empiriska studie. Denna typ av undervisning 

var effektiv ur en metakognitiv synpunkt då undervisningen gav deltagarna möjlighet att 

reflektera över sin roll i exempelvis den globala ekonomin eller globala påverkan. Denna 

passiva adaption lämpade sig dessutom för det mer utforskande forskningssättet studenterna 

gjorde på plats i Havanna. Stadsvandringen var även vad Remmen & Frøyland (2014) skulle 

klassa som en integrerad modell av en fältstudie. Vandringarna var ständigt närvarande vid 

samtliga delar av undervisningsområdet, såväl förberedelse, utförande och kamratbedömning. 

Denna integrerade struktur var lämplig vid utvecklandet av den kommunikativa förmågan då 

resan var central del av undervisningen som dessutom studenterna själva hade ansvar i 

utformande och utförande. Under hela undervisningen fanns möjligheter för deltagarna att 

resonera kring förändringar och förbättringar av stadsvandringen. Genom att det var en 

gruppuppgift utvecklades den kommunikativa förmågan, samtidigt ansvarade studenterna för 

stadsvandringen vilket stimulerade den metakognitiva förmågan då de under hela 

lärandeprocessen hade ansvar för sitt eget lärande.   

  

Jakubowskis (2003) fältstudie är istället ett exempel på en aktiv adaption av en fältstudie. 

Genom deras biståndsarbete ville de påverka den omgivning som de anlände till. Denna 

fältstudie anser jag klassas som en integrerad fältstudie då det genomgående temat på 

undervisningen var hantering av bistånd snarare än den undervisning som skedde under själva 

fältstudieresan. Biståndsarbetet som arrangerades i undervisningen innan fältstudien är 

däremot tillämpat i verkligheten till att påverka omgivningen på Kuba och på ett lyfta fram 

nya på perspektiv socionomarbetet. Samtidigt är resan ett exempel på hur man lyckas utnyttja 

omgivningen i ett syfte som inte är dess egentliga funktion men samtidigt har en pedagogisk 

dimension. Genom aktivt utnyttjande av omgivningen för deltagarna kommer det 

erfarenhetsbaserade lärandet till ytan. Den aktiva adaptionen och den erfarenhetsbaserade 

undervisningen i Jakubowskis fältstudie (2003) är effektiv genom de affektiva upplevelserna 

hos deltagarna. Detta går även att sammanlänka till en effektiv undervisning i den 

metakognitiva kunskapen genom att få studenterna att sträva efter nya insikter och 

uppfattningar om de olika levnadsvärldarna.   

  

Fältstudier som tränade procedurförmåga tenderade också till att träna analysförmågan. I 

fältstudier där uppgiften var att elever eller studenter skulle producera redovisningar eller 



30  

  

produkter var ofta kunskapsmålen att träna analysförmågan. I Coe & Smyth (2010) går att 

utläsa utveckling av analysförmåga hos studenterna när de producerar sina stadsvandringar 

Samtidigt i Remmen & Frøylands (2014) ena studieobjekt är fältstudien en datainsamling till 

den skriftliga redovisningen består den av analys utifrån insamlad data. Denna 

undervisningstyp med datainsamling genom observation är tecken på en passiv adaption av 

landskapet. Trots att stadsvandringarna också är en passiv adaption av omgivningen är båda 

dessa metoderna utförandemässigt olika. De innehar dock flera påtagliga likheter i 

kunskapsinlärning, båda redovisar delar av en helhet. Hur Oslos operahus befinnandes i 

elevernas närområde påverkas av global uppvärmning eller att exempelvis illustrera hur 

kommunism påverkar globalisering i ett land på andra sidan jorden är båda exempel på detta. 

Att jämföra och ställa delar mot en helhet är det centrala i en fältstudie menar Sandell & 

Öman (2012), men tyder även på uppvisande av analysförmåga. Två andra gemensamma 

nämnare dessa två fältstudier har är elevernas fria tolkning av uppgifterna. Detta frammanade 

också både analysträning och procedurutveckling samtidigt när deltagarna självständigt 

behandlar problemet eller uppgiften. Därmed går att utläsa en tydlig fördel med integrerade 

fältstudier som inte lärarstyrda. Trots dessa likheter går det fortfarande att utläsa två metoder 

som visar på en variation i utformning av undervisningen, samtidigt utvecklas kunskaperna på 

liknande vis.  

  

7.2 Framgångsfaktorer  
Ett lyckat koncept som framkommit av uppsatsens olika artiklar är att fältstudier som utgår 

från att elever eller studenter tar ansvar över lärandeprocessen ger bättre inlärning. Genom 

både Remmen & Frøyland (2014) och Schmidinger & Brandt (2015) påvisas att elevansvar 

ger tydligare utveckling av olika förmågor men även effektivare lärande. Detta resultat 

korrelerar dessutom med den forskning som lyfts fram i denna uppsats tidigare del med 

Schmidinger (2015) där hennes slutsats att ökat elevansvar ökar motivationen hos elever. Coe 

& Smyth (2010) påvisar också positiva effekter av mycket elevansvar och att det finns 

liknande resultat hos de studieobjekt som betonade ett elevcentrerat lärande. Huvudsakligen 

hade de ett problembaserat lärande som tillät deltagarna att ta ansvar över innehåll och 

inlärning. Både med exemplet Oslos operahus sårbarhet och stadsvandringarnas teman fanns 

inslag av så kallade limited choice möjligheter om vad deltagarna ville ha för fokusområde i 

sina uppgifter. Därefter följde detta elevansvar med under hela inlärningsprocessen fram till 

slutprodukten. Dessa integrerade fältstudier där läraren hade mindre ansvar och enbart bidrog 

med förberedelser och utarbetning av limited choice alternativ resulterade därmed med en 

effektiv inlärning hos deltagarna. Tillämpning av denna typ av fältstudier underlättar för 

läraren ifall det krävs mindre involvering vid undervisningen. Som Karlefjärd (2011) tidigare 

påpekat att lärarnas val av metoder ofta beror på hur stort handlingsutrymmet är i relation till 

hur arbetsintensivt undervisningsmetoden är. Om fältstudierna är mindre tids- och 

resursintensiv för läraren kanske de inte avskräcks från att använda denna typ av metoder.   

  

Men samtidigt bör man inte bortse eller dementera det mer linjära studieobjektet som 

ineffektivt då exempelvis Remmen & Frøylands (2014) ena studieobjekt inte hade som syfte 

eller fokuserade på varken erfarenhetsbaserade eller affektiva inlärningen. Denna linjära och 
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mer lärarstyrda fältstudien hade istället en inriktning mot mer begreppsundervisning som 

dessutom underlättades med mer lärarnärvaro och mindre ansvar. Detta går att jämföra med 

Björklund & Stolpes artikel (2013) som påpekar att lärarledda narrativa exkursioner kan ge 

djupinlärning och begreppskunskaper inom naturkunskapen. Å andra sidan är det två skilda 

ämnen och ifall denna typ av undervisning ger djupinlärning även i 

samhällskunskapsundervisning kräver vidare forskning för att fastställa. Dessutom är det 

viktigt att lyfta frågan ifall denna typ av fältstudieundervisning är mer effektiv gällande 

begreppsundervisning än undervisning i klassrummet.  

  

Mer lärarstyrd fältstudieundervisning kan vara mer relevant till yngre åldrar. Både Remmen & 

Frøyland (2014) och Schmidinger & Brandt (2015) undersöker båda gymnasieelever medan 

Coe & Smyth (2010) och Jakubowski (2003) som fokuserar på universitetsstudenter.  

Elevansvaret är markant större hos deltagarna i fältstudier gjorda på universitetsnivå. Coe & 

Smyth (2010) betonar till och med att individuella ansvaret som del i kunskapsutvecklingen 

med till exempel kamratbedömningen och stadsvandringsredovisningarna. Jakubowski (2003) 

vill använda fältstudien för att komplettera akademiska studier med erfarenhetsbaserat 

lärande. Det går att koppla till Schmidingers modell av Deweys inlärningsmodell i figur 1 att 

mängden elevansvar kan vara en del av den kognitiva inlärningsprocessen. Genom att 

universitetsfältstudierna är mer avancerade än de genomförda på gymnasial nivå kan vara en 

del av att ständigt utmana elever och studenter till fortsatt lärande. På så vis går det att påvisa 

att fältstudier bör och kan ha varierande utformningar beroende på åldersgrupper. Fältstudier 

kan därmed genomföras i alla årskurser på gymnasiet och att den gemensamma begåvningen i 

klassen inte motsätter genomförande av fältstudier utan istället hur dem genomförs. Karlefjärd 

(2011) som menar att lärarnas handlingsutrymme påverkas av klassens ålder eller begåvning 

borde inte motsätta utförande av fältstudier i undervisningen.  

  

Ytterligare en vinst med genomförande av fältstudier är att undervisningen fungerar som en 

aktivitet som ger avbrott i ordinär undervisning. Schmidinger (2015) lyfter elever med 

koncentrationssvårigheter som positiv målgrupp, men Schmidinger & Brandt (2015) påpekar 

även högpresterande elever gav positiv respons till arbetssättet med fältstudier. Metoden blir 

således mångsidig mot deltagarna och tyder på effektiv undervisning. Dock fanns elever med 

låg motivation hos Schmidinger & Brandt som inte upplevde höjd motivation av 

fältstudieundervisning. Här bör man dock ta hänsyn till elevens relation till skolan och 

undersöka djupare de strukturella motsättningar som kan finnas. Däremot bör lärare- 

elevrelationen lyftas fram som framgångsfaktorer genom förändrande av gruppdynamik och 

ett förtroendebyggande mellan deltagare och lärare i Jakubowskis (2003) fältstudie men även 

förändrad deltagarroll i undervisningen med Coe & Smyth (2010) med fokus och 

ansvarsförskjutning mot studenterna.  

  

7.3 Utmaningar  
Den största utmaningen med fältstudier som går att utläsa ur resultatet är förberedelsestadiet. 

För det första krävs mycket tid från lärarens håll som bland annat Jakubowski (2003) talar om, 
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kontakter ska samordnas och administration av resor och så vidare. För att än en gång 

återkomma till Karlefjärd (2011) så är tids- och resurskrävande undervisningsmetoder en av 

de större motsättningarna för lärare. I denna aspekt spelar även mängden deltagare roll då 

storleken på gruppen påverkar handlingsutrymmet för läraren. En fältstudie som Jakubowskis 

(2003) hade varit svårare att genomföra med en större gymnasieklass på exempelvis 20–30 

elever. För att återkomma till de praktiska förberedelserna behöver även deltagarna vara 

förberedda, vilket visas bland annat med Coe & Smyth (2010) där eleverna bedömdes och 

betygsattes genom kamratbedömning efter fältstudien. Trots att de hade genomfört en 

fältstudie med mycket elevansvar och att deltagarna var nöjda med fältstudieundervisningen 

kände sig flera oförberedda till att genomföra en rättvis kamratbedömning. Även om de 

överlät stora delar av utformningen till studenterna ägnades inte tillräckligt med undervisning 

till kamratbedömningen i förberedelsefasen av undervisningen. Om detta var på grund av 

felprioritering av undervisningens innehåll från lärarens sida eller om det finns brister i att 

kombinera fältstudier och kamratbedömning är svårt att avgöra och kräver mer liknande 

forskning som Coe & Smyths. I Schmidinger & Brandt (2015) framkom också att bristande 

förberedelser skadar undervisningen drastiskt. Elever som inte var införstådda i uppgifter eller 

hade fysiskt förberett sig med kläder eller var mentalt förberedda på resan presterade sämre i 

studierna. Likt hur Schmidinger (2015) redovisar i sin slutsats är kvalitén på fältstudien 

beroende av mängden förberedelser på förhand innan genomförande. Men i Coe & Smyth 

(2010) fältstudie redovisas en risk att bedömningsmetoden som inte lämpar sig för fältstudier. 

Detta skulle därmed visa en begränsning i fältstudier som undervisningsmetod om det inte går 

att kombinera kamratbedömning och fältstudieresor på ett effektivt sätt.  

  

En annan risk med fältstudier var att det fanns en varierande mängd avhoppare som valt eller 

inte kunnat vara med på undervisningen. Särskilt hämmande för undervisningen var det under 

Jakubowskis (2003) fältstudie där 60 % av de ursprungliga deltagarna hoppade av på grund av 

olika anledningar. Vid Schmidinger & Brandt (2015) förekom flera avhopp på grund av 

omständigheter såsom väder och bristande förberedelser. Här går det att ifrågasätta ifall 

samma mängd avhopp hade förekommit ifall undervisningen hade varit på skolan. Att 

studenter och elever inte är villiga att bege sig på resor är ett problem som Sandell & Öman 

(2013) bland annat belyste genom att digitala hjälpmedel och liknande distanserar människor 

från naturen. Samtidigt uppgav deltagare hos Schmidinger & Brandt att de till och med hade 

föredragit att undervisningen hade bedrivits på skolan med hjälp av digitala hjälpmedel istället 

för fältstudier. Att dessa tendenser förekommer i flera av artiklarna går det att se ett visst 

mönster i att den erfarenhetsbaserade undervisningen stöter på motsättningar i 

undervisningen. Schmidinger (2015) resonerar om att det är just ovana och bristande tidigare 

erfarenheter som motsätter elevers vilja att delta i mer erfarenhetsbaserad undervisning. 

Genom detta går att peka på två slutsatser nämligen att det kan finnas en motsättning mellan 

digitala hjälpmedel och erfarenhetsbaserad undervisning, men även att 

fältstudieundervisningen måste utformas på ett sätt där deltagarna kan engageras och 

involveras oberoende av deras mängd tidigare erfarenheter.  

Trots att Sandell & Öman (2013) belyser att mer undervisning i naturen och olika typer av 

landskap förbättrar elevers förhållningssätt och självinsikt i hållbar utveckling saknas bevis på 
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att det bedrivs i svensk gymnasial samhällskunskap. Det uppdagades efter uppsatsens 

systematiska artikelsökning då den inte gav resultat på någon undervisning i  

samhällskunskap. I läroplanen står det att undervisningen ska innehålla varierade metoder och 

undervisning, trots detta står det inte inskrivet att moment med fältstudier ska ingå i 

samhällskunskapsundervisningen. För att återkomma till Morén som kritiserar 

samhällsundervisningen för att vara för lite problemorienterad skulle fältstudierundervisning 

bidra till mer varierad undervisning. Detta redovisas bland annat genom denna uppsats 

resultat då de fältstudier som betonar en problembaserad undervisning lyckats bäst i 

kunskapsinlärningen. Ett sätt att övervinna denna motgång skulle vara att det tydligare skrivs 

in i styrdokumenten om att erfarenhetsbaserad undervisning ska vara med i den varierade 

undervisningen eller kunskapsinhämtningen. Genom fältstudier finns möjligheten att eleverna 

både göra egna empiriska undersökningar och därefter ha det som utgångspunkt, men även 

använda empirin som verifierande eller värderas mot teori.   

7.4. Slutsats   
Slutsatsen av resultat och diskussion går utifrån uppsatsens frågeställning att summera till 

dessa punkter:  

• Fältstudieundervisning är ett effektivt pedagogiskt tillvägagångssätt om det genomförs 

med ett syfte och mål som korrelerar med dess metod och utförande. Beroende på 

vilka sätt man utnyttjade landskapet fanns det likheter mellan uppsatsmaterialets 

kunskapsutveckling. Med utförliga förberedelser kan metoden fungera som affektiv, 

problembaserad och erfarenhetsbaserad undervisning. Genom integrerad 

fältstudieundervisning tränas huvudsakligen analys, procedur och de kommunikativa 

förmågorna, medan linjär struktur tränade begreppsförmågan. Undervisning som 

innehöll mycket elevansvar och fokus på affektion tränade den metakognitiva 

förmågan. Fältstudier är en metod som inte är homogen eller begränsad till ett 

specifikt utförande utan är ett mångfasetterat tillvägagångssätt.   

• Fältstudier har visats effektivt på att undervisa i upplevelser och genom elevansvar 

möjliggjordes förhöjt elevdeltagande och ansvarstagande i både lärprocess och 

motivation. Genom affektiva fältstudier uppvisades metakognitiva resonemang, etiska 

insikter och erfarenhetsbaserat lärande. Fältstudieundervisning uppvisade dessutom 

positivt resultat i sin mångskiftande form tillämpbar till en varierande storlek och ålder 

på deltagargruppen. Fältstudier har även flera indirekta positiva effekter som 

förbättrad elev-lärarrelation och potential för elevcentrerat lärande genom learning-

partnersstrukturer.  

• Fältstudieundervisningen står inför vissa utmaningar då deltagaravhopp, strukturella 

omständigheter som väder och administrativa utmaningar kan hämma effektiviteten. 

Risk finns att lärare väljer mindre resurskrävande metoder ifall lärarens 

handlingsutrymme är begränsat. Lärarens förberedelser måste vara grundliga samt att 

deltagarna bör vara insatta för att undervisningen ska bli kärnfull.   
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7.5 Avslutning och vidare forskning  

Slutligen bör det belysas att fältstudieundervisning inom samhällskunskap på gymnasiet står 

inför en utmaning gällande stöd i mängden forskning. Som Bergström & Ekström (2015) 

nämnde finns det en forskningslucka inom samhällskunskapens forskningsfält gällande 

undervisning som tydligt behandlar empiri. Forskningsfältet är enligt dem för fokuserat på 

teori vilket eventuellt avskräcker aktiva lärare att tillämpa denna typ av problembaserad 

undervisning på grund av dess bristande stöd i forskningen. Dock går att notera existens av 

relevant forskning inom ämnen som liknar samhällskunskap, närliggande åldrar samt 

internationella studier. Däremot finns inte tillräckligt material som studerat uttalad svensk 

fältstudieundervisning i samhällskunskapsundervisning, vilket motiverar till ny forskning 

inom området. Exempelvis skulle observationer av samhällskunskapsfältstudier var ett 

konkret empiriskt bidrag till det didaktiska forskningsfältet inom samhällskunskap. Det finns 

forskning gällande fältstudier som didaktisk metod likt Schmidinger (2015) som behandlat 

motivation, men inte i kombination med samhällskunskap.   

  

Utöver bristen på empirisk forskning relaterat till fältstudier inom samhällskunskap finns även 

behov av teoretisk forskning. En strukturell utmaning hos fältstudieundervisning är att den 

inte har tydligt stöd i samhällskunskapens styrdokument och att den inte är obligatorisk. 

Denna uppsats har dock redovisat att det finns stöd för erfarenhetsbaserad undervisning i 

exempelvis områden såsom hållbar utveckling och affektiv inlärning. Avsaknaden av 

empirisk forskning kan bero på att det inte finns tillräckligt med existerande forskning inom 

området för att påvisa att fältstudier har evidensbaserat stöd inom samhällskunskapen. 

Dessutom krävs mer forskning för att bekräfta fördelar av tydligare implementering i 

samhällskunskapens styrdokument. Den svenska skolan ska fostra aktiva samhällsmedborgare 

(Skolverket. 2011), varför inte låta det ske aktivt i samhället och i den omgivning de kommer 

befinna sig i. Tänk om den fiktiva karaktären Nils Holgersson inte hade fått resa landet runt 

och upptäcka? Hur annorlunda hade han förstått samhället utan sina erfarenheter?  
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