
 Estetiska Institutionen 
 Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik 

Master in Outdoor Environmental Education and Outdoor Life 
  

Thesis 10 poäng Handledare: 
      Anders Szczepanski 
LIU-ESI/MOE-D--03/002--SE  

Per König 
 

Ekobussen 
  En rullande naturskola i Jönköping 

Deltagarnas uppfattningar om samverkansformer och den pedagogiska modellen 
 

The Ecology Bus 
 A Nature School on Wheels 

Participants´ Conceptions of Cooperation and Pedagogical Model 



 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

Estetiska Institutionen 
581 83 LINKÖPING 
 

  

Datum 
Date 
 
2005-02-12 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

 Svenska/Swedish 
 

   
 Examensarbete 

  

ISRN              LIU-ESI/MOE-D--04/002--SE       

 
  

  D-uppsats   

Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

      
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 
 

Titel 
Ekobussen - en rullande naturskola i Jönköping. Deltagarnas uppfattningar om samverkan och den pedagogiska 
modellen 
 
Title 
The Ecology Bus - a Nature School on Wheels. Participants´ Conceptions of Cooperation and Pedagogical Model 
   
Författare 
Author 
 
 Per König 
 
 
 

Sammanfattning 
Abstract 

Sedan 1992 har Jönköpings kommun drivit en naturskola i form av en exkursionsbuss, ekobussen. Verksamheten har 
varit inriktad mot dagsexkursioner för grundskolans senare år och gymnasieskolan under ledning av utbildad och engagerad 
personal. Genom åren har, i dialog med kommunens undervisande lärare, en pedagogisk modell för praktisk ekologiundervisning 
etablerats, där jämförande undersökningar av olika biotoper har utgjort tyngdpunkten. Man har använt ett undersökande och 
elevaktivt arbetssätt. Bussens utrustning har kunnat användas för avancerade mätningar och examination av djur och växter men 
tillhandahåller även personlig utrustning som stövlar och regnkläder. Det innebär stor flexibilitet i verksamheten. 

I föreliggande studie berörs hur ett upplevelsebaserat lärande kan främja ett ökat miljömedvetande. I sex 
gymnasieklasser har undersökts i vilken mån uppfattningarna om den pedagogiska modellen förenas hos deltagarna. Vidare har 
undersökts hur exkursionen integreras i övrig undervisning i ekologi- och miljöundervisningen på skolorna. Slutligen besvaras 
frågan hur detta uppfattats av eleverna. Studien har både kvantitativa inslag i form av enkäter till cirka deltagande 150 elever, före 
och efter exkursion, och kvalitativa delar som innefattar deltagande observation under sex exkursioner, intervjuer med de sju 
lärare och även med initiativtagaren och den ansvarige för ekobussen. Undersökningen har huvudsakligen genomförts under maj 
månad år 2004. 

Resultaten visar att verksamheten är mycket efterfrågad, både av lärare och av elever. Eleverna är i stort väl förberedda 
både teoretiskt och praktiskt och att upplevelserna under dagen används i efterarbetet. Hårt bokningstryck ger dock praktiska 
problem att inordna exkursionen i ordinarie undervisning. Exkursionsledaren kör bussen men styr också den pedagogiska 
verksamheten. Det finns en dynamik i processen att välja arbetsformer och parera för händelser under dagen. Det har över tid 
skett en förskjutning av fokus från kvantifiering av data till mera upplevelsebaserade erfarenheter. En tendens till passiv elevroll 
finns i vissa situationer, när klassen lyssnar till exkursionsledarens genomgångar. Under praktiska arbetspass sker redovisningar 
genom att gruppen samtalar om resultaten, även om de flesta elever också får skriva en formell rapport i efterhand. 

Det finns en stark ambition att vara en utomhuspedagogisk modell för skolorna. Man förefaller också lyckas vara den 
impuls till pedagogisk utveckling av arbetsformerna som styrdokumenten för skolan uppmuntrar till. Genom sin breda kontakt 
med kommunens lärare påverkar ekobussens pedagogiska modell ekologi- och miljöundervisningen på ett positivt sätt. Detta kan 
därmed vara ett värdefullt bidrag till ett ökat miljömedvetande. 
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1. INLEDNING 
 

Under de senaste årtiondena har miljöproblematiken fått en allt större inverkan på våra 

liv. Genom boken ”Tyst vår” av Rachel Carson (1979) startade 1962 en miljödebatt som sätter 

fokus på vårt sätt att leva på jorden. Det handlar både om våra privatliv och det som utgör 

mänsklighetens gemensamma problem. I grunden handlar det om två övergripande frågor: 
 

• De stora, snabba och delvis giftiga resursflöden, som är basen för vårt nuvarande 

välstånd ”stressar” de ekologiska systemen, det vill säga stör deras kretslopp och sätt att 

fungera. Sjöar och skogar försuras, havsbottnar övergöds, luften försämras. Det finns 

sannolikt en smärtgräns, där naturen inte längre orkar ta emot våra föroreningar och 

oskadliggöra dem genom sina egna processer. Om och när den gränsen överskrivs är vi 

mycket illa ute. 

• De förnybara resurserna – åkerns säd, skogarnas träd, havens fiskar – hinner inte 

återbildas i den takt vi människor konsumerar dem. Det betyder att vi sågar av grenen vi 

sitter på. Även om detta problem inte direkt gäller Sverige är vi svenskar genom vår 

konsumtion av globala resurser ändå delaktiga (Edman 1998, s.26). 
 
Det betyder att vi på sikt måste ändra livsstil och förhållningssätt gentemot naturen. På många 

sätt har också situationen blivit bättre sedan Carsons bok utkom. Risken för ett globalt kärn-

vapenkrig är borta och de miljöproblem som relaterades till Sovjetunionen och Östeuropa har 

börjat bearbetas. Medvetenhetsnivån har höjts när det gäller resursflöden och avfalls-

problematiken. System för att återanvända metaller, papper, plaster och annat vinner gehör och 

nya elektriska produkter förbrukar ofta betydligt mindre energi än de tidigare producerade 

(Edman 1998). Ändå återstår ett påtagligt genombrott för att utvecklingen ska ta verklig fart. 

Många problemkomplex kommer att ta lång tid att bearbeta och kräver stora uppoffringar. 

Edman redovisar i en tabell på sidan 24 i sin bok ”Världens chans. Ny möjlighet för Sverige” 

(1998) de mest angelägna problemområdena. De är i sammanfattning: 

• Klimatförändringar. Genom utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen höjs 

halten av koldioxid i atmosfären och medeltemperaturen vid jordytan höjs. Det 

resulterar i förändringar i klimat, nederbörd, vindar, strömmar och andra väder-

relaterade fenomen. 

• Uttunning av ozonskiktet. Genom utsläpp av ozonuttunnande ämnen ökas 

genomsläppligheten för solens skadliga ultravioletta strålning. Detta påverkar 

såväl människor som djur- och växtliv. 

• Försurning. Genom utsläpp av försurande ämnen och genom eldning av fossila 
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bränslen har pH-värden i mark och vatten sänkts. 

• Marknära ozon och smog. Katalysatorer och förbränningsmotorer bidrar med 

både kemiska föroreningar och stoftpartiklar vid markytan. 

• Kemikalier. Varje år tillkommer nya kemiska föreningar som ofta bryts ned 

långsamt och därför kan inlagras i växter och djur. Deras verkan är många 

gånger oklar. Ett exempel är läkemedelsläckage i vattendrag och deras påverkan 

på vattenlevande organismer. 

• Avfall. Mängden avfall som produceras utgör ett problem i sig. 

• Biologisk mångfald hotas. Genom påverkan på de ekologiska systemen blir 

växt- och djurliv påverkat. Många arter hotas av utrotning. 

• Erosion. Genom vind- och vattenpåverkan minskas markens bördighet i många 

delar av världen. 

• Urbanisering. Genom bebyggelse påverkar vi miljöer för växt- och djurliv. Detta 

hotar såväl biologisk mångfald som livsmedelsproduktion. 

• Tekniska och naturliga risker. Genom innovationer, bl.a. kärnkraft tar vi risker 

som är svåra att beräkna. Även naturliga fenomen, t.ex. jordbävningar kräver 

handlingsberedskap. 

Miljöproblematiken gör alltså ingrepp i våra individuella liv och i våra samhällen i stort. För att 

bemöta den krävs både framsteg på teknikens område och att teknikvinster fördelas på ett 

rättvist sätt (Edman 1998). I arbetet mot visionen om ett ekologiskt hållbart samhälle, lokalt 

och i ett globalt perspektiv, behövs många goda krafter. Vid Riokonferensen 1992 fokuserades 

på ett antal områden som är viktiga för vår globala överlevnad. Genom kommunala Agenda 21-

satsningar påverkas lokalsamhälle, hushåll, skola och arbetsliv (Edman 1998). Företag verkar 

inom områden för miljödiplomering och miljöcertifiering. Konsumentorganisationer verkar för 

ett ökat utbud av miljöklassade produkter.  

För att dels förstå och acceptera begränsningar, dels verka för förändrat förhållningssätt 

gentemot vår miljö (global såväl som lokal), krävs kunskap. Därför är undervisningen om 

miljöproblem och hur de ska hanteras den kanske viktigaste framtidsfrågan för skolan. I den 

svenska skolans läroplan markeras miljöperspektivet som ett av fyra övergripande perspektiv i 

skolundervisningen (Skolverket 1994a, Skolverket 1994b). I ämnesbeskrivningarna är det 

främst inom naturvetenskap som miljöundervisning nämns. Ändå är miljöproblematiken till 

karaktären ämnesövergripande och berör allt som sker i skolan. För att åstadkomma 

värderingsförändringar av det slag som är nödvändiga krävs inventering av alla tillgängliga 
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former för påverkan. Föreliggande uppsats vill penetrera ett sådant område och redovisa 

möjligheterna med denna utomhuspedagogiska modell för att påverka unga människor till ökat 

miljömedvetande. 
 

 

 2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERINGAR 
 

Under 12 år har Jönköpings kommuns skolor, främst grundskolans senare år och gym-

nasieskolan, haft tillgång till en specialutrustad buss för exkursionsverksamhet (i fortsättningen 

benämnd ekobussen). Från början två, numera tre personer, som är utbildade lärare respektive 

biologer, tjänstgör som exkursionsledare. Relativt få skrivna dokumentationer av verksamheten 

har gjorts. I samtal med Jönköpings kommun har uttryckts önskemål att dels analysera 

ekobussens verksamhet, dels förmedla kunskap om undervisningsmodellen inom och utanför 

kommunen. Studiens inriktning har alltså valts i samråd med företrädare för skolan i 

Jönköpings kommun. 

Syftet med föreliggande arbete är att belysa verksamheten ur ett organisatoriskt och 

pedagogiskt perspektiv. Denna ställs i relation till övrig undervisning i biologi- och natur-

kunskapsämnena för att dels ge möjligheter till förbättringar av den pedagogiska modellen både 

med avseende på ekobussens praxis, och med avseende på skolornas förväntningar och ambi-

tioner när det gäller samverkansformer med ekobussen. Sekundärt syftas också till att uppskatta 

verksamhetens värde i form av attityder hos lärare och elever. Forskningsfrågan blir alltså att 

utreda de utomhuspedagogiska möjligheterna med exkursioner med en mobil naturskola och 

hur det kan påverka till ett ökat miljömedvetande i skolan. 

Problemställningarna blir därför: 

• I vilken mån förenas uppfattningarna om ekobussens utomhuspedagogiska 

modell och möjligheter hos de berörda (ekobussledare, exkursionsledare, 

klasslärare och elever)? 

• Sker en integration av exkursionen med den övriga ekologi- och 

miljöundervisningen på skolorna? I så fall på vilket sätt? 

• Hur uppfattas sambandet mellan exkursionen och klassrumsundervisning av 

elever i gymnasieskolan? 
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3. BAKGRUND 
 

3.1  Historiskt perspektiv på skolans arbetsformer 
 

Samhällets motiv för skolverksamhet har alltid varit att överföra en äldre generations 

värderingar till den yngre (Dewey 1999). Detta var tillräckligt i ett agrart och förindustriellt 

samhälle. Med industrialismen växte behovet av nya kunskaper. Krav på läskunnighet och 

kunskap om omvärlden växte. I det massmediesamhälle som blivit resultatet av den infor-

mationsexplosion som datorer och kommunikationsmedel medfört blir skolans roll alltmer 

komplex och mångfasetterad. I grunden handlar det om att skolan ska ge kunskaper för 

vuxenlivet. Men världen förändras i en sådan takt att skolan inte förmår utvecklas i takt med 

dessa förändringar. Detta sker samtidigt som kunskapsområden är praktiskt taget oföränderliga. 

Däri ligger en konflikt.  

I det ständigt ökande utbudet av information ligger också ett urvalsproblem. Vilka 

kunskaper ska anses som viktiga? En kamp pågår mellan intressen som hävdar skolans 

klassiska kunskapsområden och andra som hävdar krav på kunskapens tillämpbarhet i ett 

modernt högteknologiskt informationssamhälle. Skolans roll som överförare av kunskap mellan 

generationerna ifrågasätts och aktörer med en syn på kunskap som omedelbart applicerbar 

vinner framsteg. Risken är därmed stor att de värderingar som tidigare ansågs så viktiga att 

överföra kommer i bakgrunden.  

Likaså har skolans metoder blivit föremål för omprövning. Under lång tid har s.k. 

katederundervisning varit modellen för skolan. Den har under senare delen av nittonhundratalet 

utmanats av mera elevaktiva former som efterhand fått större och större inflytande. Drivande 

härvidlag har varit Dewey, Piaget och Vygotsky. Man ska dock akta sig för att göra en alltför 

förenklad modell av hur skolan förändrats till form och innehåll. Förändringen har varit både 

kontinuerlig och diskontinuerlig (Kroksmark 1989). Redan för 400 år sedan presenterade den 

tjeckiske pedagogen Jan Amos Kamensky (senare latiniserat: Johan Amos Comenius) en 

didaktisk metod, Didactica Magna (1989), som är påfallande modern. Kroksmark refererar i 

Didaktiska strövtåg (1989, s.27): 
 

Undervisningen ska utgå från vissa grundläggande begrepp. Dessa ska ”inskärpas grundligt” 

och ingen vidareutveckling får ske förrän ”grundlinjerna är fullkomligt klart uppfattade och 

inpräglade”. För att grundlinjerna ska läras in ordentligt krävs konkret undervisning. Lärarens 

ska gå till sakerna själva, visa eleverna ”tingen själva i dess uppkomst och väsen, härleda 

tingens oföränderliga principer” och därifrån utveckla en förståelsegrundad och samman-

hängande kunskap. Undervisningens innehåll och form ska anpassas efter ”barnens upp-
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fattning”, menar Comenius i nittonde kapitlet, ”så att de slipper föreställa sig saker som är 

omöjliga eller tröttsamma för dem”. Bildning sker inte genom nomenklatur, d.v.s. genom 

rabbel av de fackmässiga termerna och reglerna utan genom att eleven själv får lära känna och 

utforskar tingen. 
 
150 år senare verkade en man i Schweiz vid namn Heinrich Pestalozzi. Från katolsk bakgrund 

och via konvertering till protestantismen och därpå följande teologistudier blev han en ”folkets 

predikant och undervisare” (Kroksmark 1989). Hans idéer påverkades starkt av Rousseaus bok 

”Emile eller om uppfostran” (1978) som utkom 1762 och byggde upp en undervisningsmodell 

som hade stark koppling till praktiska erfarenheter och sinnesintryck: 

• ”Grunden för all undervisning är yttre och inre åskådning” (Kroksmark 1989, 

s.97). 

• Den måste tränas före skolstarten och anpassas till barnets naturliga utveckling. 

• I tidiga år sker den främst auditivt och motoriskt. 

• Konkretion och aktivitet befrämjas och en stegvis övergång till ”skollivets 

regelmässiga ordning” (Kroksmark 1989, s.97) förespråkas. 

Båda ovanstående pedagoger fick starkt genomslag, men var i grunden praktiker och starkt 

påverkade av de lärdomar de själva gjorde i undervisningssituationer. Under 1800-talet växte 

den teoretiska basen för skolväsendet, dels genom ett fördjupat vetenskapligt synsätt på 

pedagogik, dels genom naturvetenskapliga landvinningar. Johann Friedrich Herbart utarbetade 

en ”naturalist-empiristisk metod som utgick från att undervisningens forskningsområde 

identifierades med naturvetenskapen; han identifierade mänsklig verksamhet med naturen” 

(Kroksmark 1989, s.114). Genom bl.a. Darwins och Mendels arbete växte kunskapen på natur-

vetenskapens område och om den naturvetenskapliga logisk-empiriska arbetsmetoden. Den 

franske filosofen Auguste Comte utformade en lära som kopierade naturvetenskapens arbets-

metod till all vetenskap, positivismen. Reaktioner uppstod och bland kritikerna framstår 

Dilthey som en av de starkare. Han hävdade skillnaden mellan att förstå och förklara: ”Naturen 

förklarar vi, själslivet förstår vi” (Dilthey 1913-1967, i Kroksmark 1989, s.123). 

Genom John Dewey utvecklades tankegången ytterligare och kritiken mot den forma-

liserande positivistiska synen på pedagogiken förstärktes. Inspirerad av Hegel, grundade 

Dewey under 1900-talets tidiga år pragmatismen. Utgångspunkten var att ”mening och 

sanning är bundna till praktiska konsekvenser för individen och kollektivet” (Pedagogisk 

uppslagsbok 1996, s.480). I sin bok ”Demokrati och utbildning” (1999) hävdar han 1916 att 

pedagogiska mål ska utgå från verkliga aktiviteter och behov. Det innebär att ”undervisningens 

metoder inte blir avgörande för undervisningens kvalitet. Inte heller undervisningens logiska 
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ordning är avgörande” (Kroksmark 1989, s.133). Därmed vänder han sig mot åskådnings-

undervisningen, det som Comenius och Pestalozzi till stor del förespråkade. Det handlar 

istället om att konfronteras med verkliga problem som har betydelse i samhället och där 

elevens handlande får konsekvenser. Först därefter kan man abstrahera problem som gäller i 

skolans värld: 
 

Innan undervisningen tryggt kan börja överföra begrepp via tecken måste skolan sörja för att 

äkta situationer där eleven, genom personligt deltagande, blir övertygad om innehållets 

betydelse och de problem det förmedlar (Dewey 1999, s.283). 
 
Utbildning blir istället en oavslutad lärprocess, men den kräver mer än ”trial and error”. Varje 

handling kräver sin reflektion och tänkandet är del av en målinriktad process i ett verkligt 

sammanhang. ”Det är handlandets och tänkandets vad som utgör undervisningens innehåll” 

(Kroksmark 1989, s.137).  När detta tematiseras kommer det att sammanfalla med skolans 

traditionella innehåll och utgöra ett äkta innehåll och inte bara en reproducerad verklighet. I 

den senaste läroplanen har Deweys tankar fått starkt genomslag. På sidan 20- 21 i ”Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet”, LPO 94, (Skolverket 

1994a) står det: 
 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 
… 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt 

deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. 
 

3.2  Miljöperspektivet i läroplanerna 
 

I inledningen av LPO 94 talas om skolans värdegrund och uppdrag. Det utgör samhällets 

övergripande styrning av skolverksamheten. Förutom grundläggande värden, krav på saklighet, 

allsidighet och en likvärdig utbildning ges skolan i uppdrag att förbereda barn och ungdomar 

för ”att aktivt deltaga i samhällslivet” (Skolverket 1994a, s.21). Där nämns då att skolan skall 
 
… överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda 

dem för att leva och verka i samhället. 
… 

… främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar 

(Skolverket 1994a, s.21).  
 
Genom att få överblick och se sammanhang kan man få möjligheter att ta initiativ och ansvar. 
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Därför finns i läroplanen beskrivet fyra övergripande perspektiv, det historiska, det interna-

tionella, det etiska och slutligen ett miljöperspektiv. Miljöperspektivet ses i skolans styrdoku-

ment både som ett övergripande mål i sig och som ett ämne med naturvetenskaplig anknyt-

ning. Att det så tydligt nämns i läroplanerna indikerar att alla verksamma i skolan har ansvar att 

betona miljöperspektivet även om naturorienterande ämnen får huvudansvaret för teori-

kunskaperna. På sidan 21 i LPO 94 (Skolverket 1994a)  heter det: 
 

Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna, förf.anm.) möjligheter både att ta ansvar för den 

miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till över-

gripande och globala miljöfrågor. 
 

I ”Läroplan för de frivilliga skolformerna”, LPF 94 nämns också dessa fyra perspektiv, dock ej 

som övergripande, men miljöperspektivet ges ändå avsevärd tyngd:  
 

Miljöperspektiv i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till 

att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergri-

pande och globala miljöfrågorna. Undervisningen bör belysa hur samhällets funktioner och vårt 

sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling (Skolverket 1994b, s.39). 
 

I enlighet med resonemanget ovan kan sägas att miljöperspektivet ingår i flera andra 

problemkomplex. Miljöperspektivet som etisk fråga kan till exempel beröra skolans uppdrag 

att överföra grundläggande värden och betydelsen av personliga ställningstaganden 

(Skolverket, 1994a, s.20). Som arbetsformsfråga kan miljöperspektivet beröra frågan om ”att 

kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” 

(Skolverket, 1994a, s.21) och som undervisningsfråga ”hur samhällets funktioner och vårt sätt 

att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling” (Skolverket 1994a, s.22). 

Särskilt ansvar läggs på den naturvetenskapliga ämnesgruppen när det gäller kunskaper om 

miljöproblem. I ämnesbeskrivningen för ämnet naturkunskap, som är gemensam för alla 

nationella utbildningsprogram heter det på Skolverkets hemsida (exakta adresser och 

hämtningsdatum, se referensavsnittet): 
 

Skolan skall i sin undervisning i naturkunskap sträva efter att eleven utvecklar sina kunskaper 

om människan som en del av naturen och det ekologiska sammanhanget samt om kretslopps-

tänkandets roll för att minska samhällets miljöbelastning (www.skolverket.se). 
 
Det framgår tydligt i styrdokumenten i ämnet att man anser att frågan har minst två 

dimensioner, dels som ett kunskapsproblem, dels som ett etiskt problem. Det belyses av 

följande: 
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Energi-, miljö- och resursfrågor ställer till exempel krav på ett brett naturvetenskapligt 

kunnande. Samtidigt ger naturvetenskapens snabba utveckling upphov till nya frågeställningar, 

inte minst av etisk karaktär (www.skolverket.se). 
 

Slutligen kan tilläggas att flera passager nämner att skolan ska sträva mot problemorienterade 

och ämnesövergripande arbetssätt.  I LPF 94 heter det bl.a.: 
 

Utvecklingen i yrkeslivet innebär bl.a. att det behövs gränsöverskridanden mellan olika 

yrkesområden och att krav ställs på medvetenhet om såväl egen som andras kompetens. Detta 

ställer i sin tur krav på skolans arbetsformer och arbetsorganisation (Skolverket 1994b, s.39). 
 

3.3  Arbetsformer inom skolans NO-undervisning 
 

Genom de naturvetenskapliga ämnenas ansvar för överföring av kunskaper i miljöfrågor 

är det viktigt att eleverna tillägnar sig kunskaper om den naturvetenskapliga världsbilden. I 

kursbeskrivningen för naturkunskapsämnet sägs: 
 

Skolan skall i sin undervisning i naturkunskap sträva efter att eleven 

• utvecklar sin förmåga att beskriva, förklara och förstå omvärlden ur ett naturvetenskapligt 

perspektiv, 

• utvecklar sina kunskaper om vetenskapliga undersöknings- och forskningsmetoder och 

om hur resultat kan presenteras, 

• utvecklar sin förmåga att förstå och använda naturvetenskapens språk och teoretiska 

begrepp, 

• utvecklar sin förmåga och sitt intresse att söka, kritiskt granska och tillgodogöra sig kun-

skap om aktuell forskning i naturvetenskap från olika informationskällor (www.skolver-

ket.se). 
 
Det ställs alltså stora krav på såväl innehåll som arbetsformer. Men de naturvetenskapliga 

ämnena bär också en tradition, den logisk-empiriskt vetenskapliga metoden, som i skolan 

tillämpats på ett visst sätt. Dessa förutsättningar, arbetsformer och verktyg finns sedan länge 

som etablerade metoder för kunskapssökning. Det heter på samma sida: 
 

Karaktäristiskt för ämnet är blandningen av teoretiska studier, observationer, experiment och 

fältstudier (www.skolverket.se). 
 

Vad som fortsättningsvis i uppsatsen benämns som den pedagogiska modellen är baserat på 

denna beskrivning av ämnesgruppens karakteristiska. Modellen innefattar moment av teore-

tiska förberedelser, fältobservationer, inhämtande av resultat, analys av dessa samt reflektion 

kring resultaten. De presenteras oftast i form av rapport eller annan skriven produkt. Men kurs-

beskrivningen anger också mål som präglas av nödvändigheten av etiska ställningstaganden: 
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Skolan skall i sin undervisning i naturkunskap sträva efter att eleven 

• utvecklar ett förhållningssätt som präglas av ödmjukhet och respekt inför naturen och 

livets storhet, 

• utvecklar sin förmåga att tolka och kritiskt granska olika typer av information, delta i 

diskussioner i olika samhällsfrågor och ta ställning utifrån ett naturvetenskapligt och 

etiskt perspektiv, 

• utvecklar sina kunskaper om människan som en del av naturen och det ekologiska 

sammanhanget samt om kretsloppstänkandets roll för att minska samhällets miljö-

belastning, 

• utvecklar sin förståelse av naturvetenskapens roll för samhällsutvecklingen 

(www.skolverket.se). 
 

Dock markeras att naturkunskapsämnet till sin natur är tvärvetenskapligt där problematik kan 

belysas ur flera olika perspektiv. Därför är miljöfrågor också lämpliga för tematiska studier. 

Rektor ges därför i uppdrag att tillse att  
 

… ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Sådana 

kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och sam-

levnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger (Skolverket 1994a, s.31). 
 

3.4  Utomhuspedagogik  
 

Utomhuspedagogik är ett begrepp som har en relativt modern historia. Enligt Dahlgren & 

Szczepanski (1997) relateras till ”debatten om den handlingsinriktade, praktiska kunskapens 

natur” (s.44). I anglosachsiskt perspektiv uppstod det på 1940-talet och har sedan dess 

resulterat i ca 700 doktorsavhandlingar där olika aspekter av ämnet har belysts (Dahlgren & 

Szczepanski 1997). I deras bok diskuteras huruvida utomhuspedagogik funnits innan begreppet 

använts. Författarna svarar jakande på denna fråga. Vare sig vi diskuterar termen från den rent 

rumsliga aspekten, motsatsen till inomhuspedagogik, eller metodaspekten, ett handlings- och 

probleminriktat perspektiv, är utomhuspedagogiken inte ny. De pedagoger som nämns i 

avsnittet ”Historiskt perspektiv på skolans arbetsformer” har alla i stor utsträckning bedrivit 

undervisning utomhus och med utgångspunkt i faktiska och praktiska problem. Man kan rentav 

säga att dagens inomhusskola är av sent datum. Dahlgren & Szczepanski (1997) skriver: 

”Skolans lärande inom fyra väggar är i detta avseende en mycket ung företeelse i människans 

utvecklingshistoria” (förordet). 

Genom Centrum för miljö- och utomhuspedagogik vid Linköpings universitet (CMU) har 

platsens betydelse för lärandet aktualiserats. Enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) är utom-

husmiljön av avgörande betydelse för förmågan att lära. Några av de viktigaste aspekterna är: 
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• Genom sin prägel av verksamhet/handling/aktivitet följd av reflektion sker 

inlärning i ett holistiskt perspektiv. Därigenom bryter man den ”traditionella 

filosofiska dualismen mellan det teoretiska och det praktiskt gestaltande 

intellektet. Kunskapen finns …i människan som del-i-en-verksamhet” (s.32). 

• Att lära med många och olika sinnesintryck ger en ”bättre minnesbehållning” 

(s.24). 

• Utomhusmiljön kontrasterar den hårt strukturerade klassrumsmiljön, man får 

”en mer aktiv, d.v.s. brukbar kunskap” i mötet med det ostrukturerade (s.50). 

• Den är bärare av icke textburen kunskap, man återupprättar därigenom ”en 

medveten relation människa-natursystem” (s.51). 

• Den synliggör våra relationer med landskapet och ”lyfter fram människans 

kollisionskurs med naturen” (s.29). Detta ger möjlighet att arbeta med etiska 

frågor. 

• Man pekar på ”positiva aspekter för barns hälsa, kognition, motoriska 

utveckling, lekbeteenden och koncentrationsförmåga” (s.49), något som, i 

många sammanhang, barn av idag sägs vara sämre på. 

Ändå är skolan idag till stor del en inomhusskola. Aktiviteter utomhus är en försvinnande 

liten andel av skoldagen och det kan synas som om andelen utomhusaktiviteter minskar ju 

högre upp inom skolans värld man kommer. Skolans organisationsformer med stora 

elevgrupper försvårar, liksom skolans traditioner och vanor, en ökad tid för utomhusvistelse. 

Det finns dock starka företrädare för naturvårdsintressen, inte minst bland allmänheten och 

därför uppstår ett tryck på skolan att öka tiden för aktiviteter utomhus. Föreliggande studie är 

ett försök att analysera en verksamhet i sitt sammanhang utifrån ovanstående aspekter. 
 

3.5  Naturskolor  
 

Naturskolor är främst avsedda som komplement till grundskolan och gymnasieskolan. De 

drivs huvudsakligen i kommunal regi men finns även i andra organisationsformer. Med ett 

undersökande arbetssätt vill man lägga grunden för ett aktivt lärande. Viktigast blir då att 

utveckla fältundervisningen ”genom att arbeta med ett undersökande arbetssätt ute i naturen” 

(Pedagogisk uppslagsbok 1996, s.423). Den första svenska naturskolan grundades 1982 i 

Skäralid i Skåne. Sedan dess har naturskolornas antal vuxit till att idag vara över 70 stycken 

(www.naturskolan.lund.se). En riksförening, Naturskoleföreningen, fungerar som ett forum för 

förespråkarna av ett utomhuspedagogiskt arbetssätt, ”att lära in ute” (www.naturskola.se). På 
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föreningens hemsida sägs vidare om föreningens målsättningar (www.naturskola.se): 
 

För att kunna tillämpa ett undersökande arbetssätt i naturen är det viktigt att eleverna ges stor 

frihet i att själva ta initiativ och genomföra sina uppgifter. Naturskolans sätt att arbeta ger aktiva 

elever. Människan är i grunden en nyfiken och sökande varelse som danas i mötet med miljöer 

och andra människor. Vardagen erbjuder möjligheter men också problem, som måste lösas. De 

egna erfarenheterna ger grogrund för växande. Lärandet är en aktiv och levande process, där 

individen själv skapar sin kunskap. Den naturvetenskapliga arbetsmetoden med hypoteser, 

undersökningar, resultat och slutsatser är en bra struktur för kunskapsinhämtandet. Viktiga 

ingredienser för lärandet är att det är lustfyllt, med en nyfiken och frågande attityd.   
 
Man betonar starkt personalen som resurs i naturskolan. Däremot sägs tydligt att ”naturskolan 

inte är ett hus, utan det är arbetssättet som är naturskola” (www.naturskola.se). Genom 

fortbildning och kurser vill man verka för att sprida kunskap om natur och kretsloppstänkande 

inom skola och barnomsorg. Genom Agenda 21-arbete kan kunskap och delaktighet i det lokala 

miljöarbetet även spridas till föreningar, organisationer och företag. 
 

3.6  Naturskolan i Jönköping 
 

Redan på 1970-talet blev frågan om en naturskola i Jönköping aktuell. På grund av 

kommunens geografiska läge runt Vätterns sydspets blev frågan om lokalisering svår. Efter en 

motion i kommunfullmäktige utreddes olika förslag. Men ”höga kostnader, inte minst för 

lokaler och långa resor från kommunens ytterområden gjorde att planerna skrinlades” (”Tio år 

med ekobussen” 2002). På initiativ från flera lärare i naturorienterande ämnen på högstadier 

och gymnasier startade 1992 istället en mobil naturskola, ekobussen. En buss byggdes om och 

utrustades för att kunna användas vid exkursioner i högstadium och gymnasium. De första åren 

drevs verksamheten i projektform. Försöket permanentades och kan nu sägas vara en reguljär 

rullande naturskola. Man har hela tiden haft högstadium och gymnasium som målgrupp men 

har på senare år även utvecklat modeller för fortbildning av lärare inom grund- och 

gymnasieskola. En person, i fortsättningen benämnd ekobussledaren, var initiativtagare och är 

huvudsakligen ansvarig för verksamheten. Han intervjuas i undersökningen, men har även 

bidragit med bakgrundsdata. Fördelarna med att ha en buss istället för en fast lokal är enligt 

ekobussledaren många: 
 

Ekobussledaren:  Allmänt sett är man ju mer flexibel. Vi kan ju göra i princip vad som helst. 

Åka vart som helst. Så jämförande undersökningar är ju alltid mycket 

lättare att göra när man kan flytta på sig. Lövskog, barrskog.  Sur sjö, 

basisk sjö. 
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 … 

Ekobussledaren: Har man en byggnad, då är man ju låst till samma damm, samma 

skogsparti. Och det är lättare att vara flexibel, i huvudet också, som 

pedagog, om man kommer till en ny plats för då tänker man nya tankar 

(citat ur intervju den 15 juni 2004). 
 
Som bilaga 1 lämnas en sammanfattning av argumenten för en mobil naturskola som beskrivs i 

rapporten ”Tio år med ekobussen” (2002). Genom att praktiskt taget alla elever några gånger 

under sin skoltid får tillfälle att göra exkursioner under sakkunnig och engagerad ledning har 

naturupplevelser och betoningen av ett miljöperspektiv fått en framträdande plats i 

undervisningen i naturorienterande ämnen (NO-ämnen) i kommunens skolor. Verksamheten 

har pågått i 12 år och funnit sina former i dialog mellan de ansvariga för ekobussen å ena sidan 

och kommunens aktiva NO-lärare å den andra.  
 

 

4. METOD 
 

4.1  Kvalitativ forskningsansats 
 

Kvalitativa metoder som baseras på observation och intervjuer är ofta bäst lämpade vid 

penetrering av områden där lite bakgrundsmaterial finns (Ekholm & Fransson 1992). Men 

framförallt används metoden när man vill tydliggöra ett spektrum av uppfattningar, en variation 

av det unika. Uljens (1999) säger: 
 

Uppfattandet innebär då det grundläggande sätt en person gestaltar en företeelse eller ett 

objekt i sin omvärld. Uppfattningar är den oreflekterade grund vi utgår från i vårt handlande 

och i våra resonemang. Uppfattningar utgör den för givet tagna verkligheten (s.19). 
 

Medvetenheten om de för givet tagna uppfattningar som man bygger sina resonemang på 

kan ge ökad förståelse för didaktiska och kunskapsmässiga problem man som lärare eller 

exkursionsledare möter (Marton & Svensson 1978). Om man, i det man observerar, kan 

identifiera underliggande begreppssystem, kan detta ge impulser till förbättringar av 

verksamheten. Unikt för kvalitativa metoder är att de inriktas främst på den andra 

ordningens perspektiv (Marton & Svensson 1978). Därmed avses inte främst vad som berör 

fakta (och utgör första ordningens perspektiv) utan mera den, i varierande grad, reflekterade 

uppfattningen. Att söka synliggöra detta sammanhang utifrån, med fenomenologins verktyg, 

blir denna uppsats’  kvalitativa forskningsansats. 
 

 16



4.1.1  Fenomenologi 

I kvalitativ analys intar fenomenologin en central position. Den söker fenomen utifrån 

aktörernas egna perspektiv. Syftet är att beskriva det undersökta så som det upplevs av enskilda 

individer. Steinar Kvale (1997, s.54) skriver: 
 

Fenomenologi intresserar sig för att klargöra både det som framträder och det sätt på vilket det 

framträder. Den studerar individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj beskriva innehåll 

och struktur hos individernas medvetanden, förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upp-

levelser och göra deras väsentliga mening explicit. 
 

Edmund Husserl som verkade under den första tredjedelen av 1900-talet har starkast påverkat 

fenomenologin (Pedagogisk uppslagsbok 1996). Den vetenskap varmed man betraktat naturen 

sökte man även använda vid betraktandet av kulturer. Både Dilthey och Husserl ville ha en 

objektiv vetenskap som fjärmade sig från de ”subjektiva” ämnena psykologi och historia. De 

ville söka saken självt. Bjurvill (1995) beskriver den fenomenologiska processens sju steg av 

intuitivt tänkande, analys och abstraktion, generalisering och konvergens, divergens och 

aspektrikedom, konstituering av fenomenet, fenomenologisk reduktion samt slutligen her-

menutiken, tolkningsläran. Med ovanstående process ansåg man fenomenologisk analys ge ett 

resultat som var lika sant som positivisternas, alltså ett mätbart resultat. Man kan alltså säga att 

positivister och fenomenologer undersöker samma verklighet. I bästa fall söker de konvergens, 

det är ju som att säga att det finns två sidor på varje mynt. Den traditionelle positivisten söker 

delen i helheten, medan fenomenologen söker helheten i delen. 
  

4.1.1  Djupintervjun som arbetsmetod 

Kvalitativ analys erbjuder en lång rad metoder, var och en passande för sina situationer 

och önskemål om data. Detta har noggrant beskrivits av Abric i boken ”Sociala represen-

tationer” (Chaib & Orfali 1995). Valet av metodologi för datainsamling är, enligt Abric, mera 

avgörande än metodologin i analysstadiet. Han framhåller främst intervjun som metod för data-

insamling:  
 

Djupintervjun (närmare bestämt den halvstrukturerade intervjun) utgör fortfarande det främsta 

verktyget, möjligen vid sidan av enkäten, för att kartlägga representationer (Chaib & Orfali 

1999, s. 99). 
 

Med ”representationer” avses här väsentligen begreppet ”uppfattningar”. Det är emellertid inte 

helt oproblematiskt med intervju som arbetsmetod. I korthet kan sägas att intervjun använder 

ett spontant språk. Detta innebär att det kan bli den verbala förmågan som analyseras istället för 
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de underliggande föreställningarna. Vidare kan analysen komma att bortse från förträngningar, 

rationaliseringar och andra psykologiska fenomen som reducerar främst validitet, i mindre grad 

reliabilitet. Attityder och föreställningar kan vara kontextuella, beroende av situationen. Likaså 

är analysmetoderna ett problem inom kvalitativ forskning. Abric avhandlar ju huvudsakligen 

datainsamlingsmetoderna, men skriver också: 
 

Intervjun förutsätter slutligen att analysen sker med innehållsanalys och det är allmänt känt att 

den i hög grad kräver tolkning. Inte heller de senaste metoderna har helt kunnat frigöra sig från 

subjektivitet och snedvridning i forskarnas tolkningsarbete (Chaib & Orfali 1999, s.99). 
 

För att kompensera för osäkerheterna rekommenderar han att kombinera intervjun med kom-

pletterande tekniker för att säkerställa validitet och trovärdighet. 
 

4.2  Kvantitativ analys  
 

Kvantitativa mätmetoder är mer strukturerade och formaliserade än kvalitativa. De ger 

större möjligheter till kontroll från forskarens sida, men är å andra sidan mer beroende av 

planering och selektivitet. Därmed blir också utformningen av faktainhämtandet, vanligen i 

form av en enkät, mycket viktig. Det innebär att undersökningen är färdigstrukturerad redan i 

teori- och problemformuleringsfasen (Holme & Solvang 1991). Kvantitativ analys kan vara 

antingen deskriptiv eller analyserande (Goulding, i Bell 1993). Den senare används för att dra 

slutsatser utifrån en teori eller en modell, den förra för att projicera en bild av en företeelse, där 

själva faktainsamlandet träder i bakgrunden till förmån för företeelsen i sig. Föreliggande 

studie använder sig enbart av den deskriptiva formen av analys. Likväl kan det finnas skäl att 

beröra hur kvantitativ analys uppfattas. I sammanfattning kan sägas att den präglas av mycket 

tillit från det omgivande samhällets sida. ”Om man beskriver något med siffror, uppfattas detta 

lätt som en objektiv sanning” (Holme & Solvang 1991, s 154). Detta lägger stort ansvar på 

forskaren vad gäller förståelse för det undersökta området och även hur informationen 

behandlas. Sandy Goulding har i Bell (1993, s.130-140) analyserat arbetsprocessens 

beståndsdelar: 

• Informationens art. Här fokuseras frågor som handlar om hur frågor ställs, vilka 

skalor som kommer till användning och hur frågeformuleringen styr den 

efterkommande analysen.  

• Vad det handlar om, en fokusering på vilken typ av information man har. 

• Utformning av de formulär man behöver för att sammanställa information. 

• Arbetet efter sammanställningen (analys och tolkning). 
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4.3  Reliabilitet och validitet 
 

I alla vetenskapliga undersökningar ställs frågor om reliabilitet och validitet. Det förra 

begreppet avser ”ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen” (Bell 1993, s.64) och är främst i fokus vid kvalitativa 

undersökningar (Taylor & Bogdan 1984). Med det senare menas förmågan att mäta vad de 

avser att mäta. Därvid gäller det att vässa redskapen så att relevanta resultat erhålls. För båda 

begreppen har betydande insatser gjorts för att garantera kvaliteten. Validiteten säkerställs 

genom noggrant utprovande av metoden för deltagande observation. Intervjuformulär och 

enkäter har också noga värderats, bl.a. i diskussion med handledare. Urval av undersök-

ningsklasser har gjorts utifrån en aspekt av representativitet, men eftersom det begränsats av 

tidsramar kan viss skevhet ha uppstått. Resultaten innehåller händelser som i en hög grad beror 

av slumpens inverkan. Som exempel kan nämnas väderförhållanden och tillfälligheter, men 

också tidsbundna företeelser, t.ex. kursernas terminsplaneringar. Bedömningen är dock att 

exkursionerna i huvudsak kan anses spegla den reguljära verksamheten väl. Det yttre bortfallet 

har i enkätundersökningen varit obefintligt, det inre endast mycket litet. Detta styrker 

undersökningens trovärdighet vad gäller reliabilitet. 
 

4.4 Triangulering  
 

Framförallt när en studie innehåller data i form av deltagande observation kan triangu-

lering vara ett sätt att minska skevhet i undersökningen och för att kontrollera fakta. Taylor & 

Bogdan skriver på sidan 68 i boken ”Introduction to Qualitative Research  Methods” (1984):   
  

In the literature on participant observation; the term triangulation means the combination of 

methods or sources of data in a single study (Denzin 1978; Patton 1980). Although field notes 

based on first-hand experience in a setting provide the key data in participant observation other 

methods and approaches can and should be used in conjunction with the fieldwork. Triangu-

lation is often thought of as a way of guarding against research bias and checking out accounts 

from different informants. 
 

I Pedagogisk uppslagsbok (1996, s.640) anges triangulering som ett sätt som ”avser att öka 

validiteten i en undersökning genom användandet av flera olika undersökningsmetoder eller 

olika informationskällor vid studiet av ett fenomen”. Genom att delen i helheten och helheten i 

delen ger samma konturer av fenomenet bekräftas bilden av fenomenet. Ett problem kan vara 

att man i de olika metoderna fokuserar ”olika aspekter” (Pedagogisk uppslagsbok 1996). 
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Genom en långtgående strävan till en syntes av resultaten kan dock risken avsevärt minskas. 
 

4.5  Studiens uppläggning 

 

Tidigt under vårterminen 2004 togs kontakt med de tre gymnasieskolor som genomför 

exkursioner med ekobussen. I nedanstående text benämnes dessa ”skola 1”, ”skola 2” och 

”skola 3”. Genom de ansvariga på varje skola bestämdes två exkursioner med vardera skolan 

under maj månad. Därmed valdes tre klasser tillhörande samhällsprogrammet (SP) och tre 

klasser från naturvetenskapliga programmet (NV) ut. Dessa benämnes i det följande med ”klass 

1” t.o.m. ”klass 6”. Fem av de sex klasserna tillhörde årskurs ett, den sjätte var en NV-klass 

från årskurs två. I god tid före exkursionen fick lärarna information om undersökningen och 

villkoren för deltagandet. De var utan undantag positiva till arbetet. Studien omfattar följande 

delar: 

• Sex heldagar av deltagande observation under exkursioner med ekobussen. 

Berörda ämnen har varit Biologi A och Naturkunskap A. Anteckningar i form 

av loggbok har utgjort primärdata under dessa dagar och texten i loggboken 

har i uppsatsen sammanfattats i ett referat.  

• En enkätundersökning av alla deltagande elever, cirka 150 stycken, har 

genomförts. De har ombetts utvärdera förberedelserna och genomförandet av 

exkursionsdagen.  

• Sju djupintervjuer med gymnasielärare i biologi/naturkunskap. Sex av de 

intervjuade var klasslärare vid studiens exkursioner. Även den sjunde 

respondenten var en lärare med lång erfarenhet av ekobussexkursioner. 

• En djupintervju med ekobussledaren  har genomförts.  
 

4.5.1  Deltagande observation 

Under vårterminen 2004 genomfördes deltagande observation vid ekobussens exkur-

sioner vid sex tillfällen om vardera ca 8 timmar. Noteringar fördes fortlöpande, ett stort antal 

digitalbilder togs under dagen och anteckningarna renskrevs till sammanhängande berättelser 

efter dagens slut. De utgörs av beskrivningar av händelseförlopp och reflektioner kring dessa. 

Valet av dokumentationsmetod föll, efter kontakt med handledaren, på loggbok. Observations-

periodens längd och varierade händelsespektrum gjorde varje annan metod svår. Genom att 

presenteras som gymnasielärare i biologi möjliggjordes bästa möjliga acceptans för under-

sökningen. Detta presenteras av Bell (1993) som en av de mest kritiska punkterna i deltagande 
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observation. Även risken för bristande representativitet (Bell 1993) parerades för genom att ett 

så stort antal observationer gjordes. För att pröva metoden gjordes dessutom en förberedande 

deltagande observation vid en ekobussexkursion i en högstadieklass. 
 

4.5.2  Enkäter 

Under de sex exkursionsdagar som deltagande observation genomfördes, gjordes 

samtidigt en enkätundersökning. Till alla elever delades en enkät ut innan exkursionen (bilaga 

2). Detta skedde i bussen på väg till exkursionens första station. En liknande enkät 

genomfördes efter dagens slut, på hemvägen (bilaga 3). Frågeställningarna hade samordnats så 

att jämförelser av svaren mellan de två enkättillfällena kan ske. Likaså skedde en kodning av de 

enskilda elevernas blanketter så att förändringarna hos varje enskild elev kan spåras, utan 

röjande av anonymiteten. En sådan analys faller utanför denna uppsats´ ramar, men kan komma 

att användas i ett senare sammanhang. Hela enkäten har dock medtagits som bilaga till denna 

uppsats.  
 

4.5.3  Klasslärarintervjuer 

Analysen omfattar sju halvstrukturerade djupintervjuer. Sex av intervjuerna gjordes i 

anslutning till ekobussekursionerna. Fem skedde i direkt anslutning, den sjätte under hösten 

2004. Den sjunde intervjun gjordes utan anknytning till någon exkursion under hösten 2004, 

men läraren ifråga har lång erfarenhet av arbete med ekobussen. Avsikten med denna intervju 

var att få mer kontextoberoende utsagor. En intervjuplan konstruerades som under intervjun 

kompletterades med spontana följdfrågor. Denna redovisas i bilaga 4. Tidsåtgången för varje 

intervju var mellan 25 och 40 minuter. Intervjuerna genomfördes på lärarnas arbetsplatser, eller 

i nära anslutning, under lediga stunder under arbetsdagen. De dokumenterades genom band-

upptagning och transkriberades.  
 

4.5.4  Intervju med ekobussledaren 

Ekobussledaren som är initiativtagare till ekobussverksamheten i Jönköping och den som 

också i störst utsträckning fungerar som exkursionsledare, intar en särställning i denna studie. 

Hans roll är en annan än klasslärarnas, men han har till stor del även fungerat som informant 

när det gäller sakuppgifter och fakta. Också när det gällt att identifiera uppsatsens fråge-

ställningar har ekobussledaren varit delaktig. I ett förberedande samtal diskuterades möjliga 

frågeställningar och undersökningsmetod. Genom sitt breda perspektiv och långa erfarenhet av 

exkursioner med skolklasser har han informerat om vad i ekobussens verksamhet han inte har 
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så stora kunskaper om. Bland annat därigenom har studiens problemområde identifierats. 

Intervjun gjordes den 15 juni 2004 och planen för denna intervju lämnas som bilaga 4. Även 

denna dokumenterades genom bandinspelning och transkription.  
 

4.6  Analys 
 

Undersökningen har alltså både kvantitativa och kvalitativa inslag. Genom enkäter till 

elever kan faktauppgifter och attityder infångas. Dessa behandlas med gängse statistiska 

metoder med hjälp av Excel och redovisas i diagram. Men huvuddelen av de empiriska 

resultaten är sådant som bäst lämpas för kvalitativ analys. Djupintervjuer kan ge djupare 

föreställningar om hur upplevelserna under exkursionen manifesteras. Här brukas kvalitativ 

analys enligt fenomenologisk metod. Resultat visas i form av citat från intervjuerna. Därefter 

görs en intuitiv tolkning av lärarnas uppfattningar om frågeställningarna. Den presenteras i en 

modell med kvalitativt åtskilda kategorier. 
 

4.6.1  Arbetsplan 

Arbetsplanen för studien ger då följande förlopp (Larsson 1986): 

• Vi söker hur fenomenet, ekobussexkursionen, uppfattas av lärare och 

exkursionsledare, i ett andra ordningens perspektiv. Genom deltagande 

observation söks fenomenet induktivt, ”en orientering i fenomenets landskap”. 

Likaså skapas ett referenssystem som man kan återknyta till i undersökningens 

senare skeden. Genom intervjuer efterfrågas lärarnas subjektiva erfarenheter 

som erfarenheter i arbetssituationen. I enkätundersökningen kommer elevernas 

uppfattningar till uttryck. Dessa kan till skillnad från övriga empiriska data 

kvantifieras, men utgör ändå resultat av andra ordningens perspektiv. 

• Genom att åskådliggöra variation i uppfattningar, visas kvalitativa skillnader i 

reflektion och fokus hos lärarna. Dessa har i undersökningen sökts induktivt. 

Detta sker genom läsning och reflektion, samt genom att göra upprepade 

jämförelser mellan likheter och skillnader i resonemang. Kvalitativ 

forskningsmetod har av tradition varit mycket försiktig med vad man kan kalla 

"på förhand givna kategorier". Används dessa bör de bygga på en i förväg 

etablerad tolkningsteori (Larsson 1986). Att utan dessa kategorier söka 

innebörder kräver en djup förståelse av materialet.  

• Slutsatser dragna utifrån denna variation visar nivåmässig och fokal skillnad i 
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uppfattningar. Avsikten med dessa slutsatser är att söka finna kvalitativt skilda 

kategorier. Det ska således röra sig om artskilda kategorier, inte gradvisa 

skillnader. Intervjuerna utgör tolkningsmaterialet, inte personerna i sig. En 

person kan då ge uttryck för motstridiga uppfattningar. 
• De kategorier som etablerats under punkt 2 och 3 ovan ställs i relation till de 

resultat som givits i enkät och deltagande observation. Igenkännande och 

ifrågasättande av mönster från intervjuerna ger en återkopplande dynamik i 

processen som inte avslutas förrän resultaten ger konvergens, samsyn. 

• För att öka validiteten i undersökningen har triangulering använts. 
 

4.6.2  Möjliga felkällor 

Det finns i intervjuundersökningar huvudsakligen två möjliga felkällor. Genom att vara 

medveten om dessa kan risken för skevhet och sakfel minskas. I Helldén (1994) redogörs för en 

intervjumetod som, vad gäller teknik, sammanfaller med den som använts i denna 

undersökning. Det handlar här om Piagets kliniska intervjuer. Han utvecklade tekniken på 

1920-talet med avsikten att fånga det enskilda barnets tänkande. Med en löst strukturerad plan 

ges respondenten frihet att själv formulera sina tankar. Dessa kan då bli av olika karaktär: 

• De kan bero av faktorer som är tillfälliga, en plötslig tanke eller ett infall. 

• De kan innehålla en varierande grad av önsketänkande, en modell man önskar 

var sann. 

• De kan innehålla en aspekt av att tillfredsställa intervjuaren. Bl. a. genom 

antydningar i frågor eller att på annat sätt visa värderingar kan den intervjuade 

avläsa vilket svar som önskas.  

• Utsagan är resultatet av en tankeprocess, en väl underbyggd slutsats. 

Ovanstående är en tolkning av texten i "The child´s conception of the world" (Piaget 1982). 

Den andra möjliga felkällan är egentligen accepterad i ett andra ordningens perspektiv, 

men kan ändå vara värd att nämnas.  Förmåga att minnas händelser tillbaka i tiden är 

begränsade och kan då präglas av en atomistisk inriktning eller ytinriktning. Vad man i 

forskning eftersträvar är djupinriktningen, vad det egentligen handlar om. Detta är svårfångat 

(Marton m. fl. 1985). Hur bra och "sant" respondenten än minns så speglar ju bilderna deras 

uppfattningar. Därmed ingår de, om än falska eller generaliserande i det begreppssystem, med 

vilket man formar sin uppfattning. 
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4.7  Redovisning av undersökningens resultat 
 

Resultaten utgörs av flera typer av utsagor. Utsagorna berör främst data insamlade under 

de sex exkursionsdagar i maj som undersökningen gjordes, men under hösten har kom-

pletteringar gjorts för att bredda bilden ytterligare. Utsagorna utgörs av referat av loggboks-

anteckningar om de yttre skeenden som observerats vid exkursionen och elevenkäternas utfall, 

i form av diagram. Slutligen redovisas också citat ur intervjuer med sju klasslärare och den 

ansvarige ekobussledaren.  
 
4.7.1  Disposition av resultatdelen 

Följden av beskriven arbetsgång blir att dispositionen av resultatdelen blir viktig för 

förståelsen. Därför disponeras den enligt följande: 

• Kortfattad presentation av de sex exkursionerna med loggboken och fotografier 

som källa. Denna del utgörs av en sammanhängande text och belyser yttre 

skeenden och övriga iakttagelser under dagen. Skolorna betecknas med ”skola 

1”, ”skola 2” och ”skola 3”. Klassbeteckningar har tagits bort, istället benämns 

dessa ”klass 1”, ”klass 2” o.s.v. Övriga relevanta karakteristika, t.ex. årskurs och 

program nämns i den löpande texten. Den fullständiga texten finns tillgänglig 

för vidare granskning. 

• Presentation av enkätundersökningens statistik i form av diagram. Enkät-

undersökningen fyller två viktiga syften i undersökningen. För det första visar 

svaren hur förberedelserna och samverkan med ordinarie undervisning 

uppfattats av eleverna. För det andra kan enkäterna uppvisa generella data kring 

den pedagogiska modellen. Det handlar då om allmänna omdömen om 

exkursionsdagen och exkursionsledarens roll. Sådana uppfattningar kring 

arbetsmodellen är grundläggande för förståelsen av relationen mellan ekobuss-

organisationen och de deltagande skolorna och har därmed relevans för 

undersökningen. Förståelsen av samverkan och integration är, med andra ord, 

beroende av attityden till, och värderingen av exkursionen i sig. Därför betonas 

dessa värderingar relativt kraftigt i den kommande presentationen. Enkätsvaren 

utgör utsagor av dels första ordningens perspektiv, dels andra ordningens. Detta 

innebär att såväl frågor av praktisk natur berörs (t.ex. vilka instruktioner 

eleverna fått inför exkursionen), som hur de uppfattar företeelser (t.ex. attityder 

till dagens olika moment). Svaren vid enkätundersökningar kan analyseras och 
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tolkas både kvantitativt och kvalitativt (Trost 1994). I detta fall har bearbet-

ningen varit huvudsakligen kvantitativ. I texten presenteras frekvenser med 

precisering av antal. I diagrammen däremot visas resultaten i procent. Motivet 

för detta är att ge en fylligare bild. Svaren på frågorna med tomma svarsrader 

har kategoriserats utifrån intuitivt funna kategorier. De har identifierats genom 

analys av frågeområdena. Svar från flera frågor (se nedan) har av praktiska skäl 

förts samman. Därefter har de kvantifierats i form av tabeller och diagram. De 

relativa frekvenserna utgör därmed inte ett mått på antalet enkäter, utan relateras 

till antalet påståenden. Som bilaga finns dels de två enkätblanketter som använ-

des (bilaga 2 och 3), dels en sammanställning av resultaten fördelade på klasser-

na (bilaga 6) samt ett urval av elevernas utsagor om exkursionsdagen (bilaga 7). 

• Redovisning av analysen av åtta intervjuer med deltagande lärare och 

initiativtagaren och den huvudsaklige exkursionsledaren (ekobussledaren). 

Praktiskt har arbetet utförts så att, från en transkription av intervjuerna har varje 

betydelsebärande citat klippts ut och med häftmassa fästs på en vägg. Totalt har 

cirka 300 citat använts. De har förts samman till grupper hämtade från inter-

vjuernas frågeområden. Vid presentationen anges endast termen ”respondent”, 

”intervjuare” och ”ekobussledare” före utsagorna, likaså har namn på platser 

som kunnat avslöja skolans namn ändrats. Enstaka icke betydelsebärande ord 

och upprepningar har utelämnats för att göra texten mer läsbar. Om fler än 

enstaka ord utelämnats har markeringen … gjorts. Starkt betonade ord har 

strukits under och ord satta inom parentes har lagts till uttalandet för att öka 

läsbarheten. Personnamn har ersatts med beteckningen (namn). 

• Intuitiv kategorisering av kvalitativt skilda uppfattningar om exkursionens roll i 

ekologiundervisningen i synnerhet och gentemot skolans arbetsformer i all-

mänhet. Denna har skett genom en intuitiv fenomenologisk process. Syntesen i 

form av kategoriseringar ger slutligen svaret på de uppställda frågeställningarna. 
 
4.7.2  Disposition av diskussionsdelen 

I diskussionsdelen berörs den pedagogiska modellen i sin kontext. Den ställs i relation till 

övrig ekologiundervisning på skolorna, påverkan på ett ämnesövergripande plan samt om den 

kan påverka till ett ökat miljömedvetande i skolan. Vidare behandlas också exkursionsmodel-

lens betydelse för arbetsformerna hos de deltagande skolorna. Som avslutning berörs områden 

som kan vara intressanta för vidare undersökning. 
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5. RESULTAT   
 

5.1  Analys av deltagande observation 
 

5.1.1  Exkursion med klass 1, skola 1 

Klassen var från samhällsprogrammets första årskurs och exkursionen ingick i kursen i 

Naturkunskap A. Den genomfördes en av de sista dagarna i maj och berörde olika skogs-

biotoper. Det var en stökig klass där några dominanta killar styrde mycket av händelse-

förloppet. Detta tog sig uttryck i sexistiska skämt och, i några stunder, kränkande behandling 

av vissa elever. Under genomgångarna i skogen styrde exkursionsledaren samtalet hårt och höll 

klassen med envishet kvar i ekologiämnet. Arbetspass med rutanalys fungerade relativt väl. 

Under rasterna och mindre kontrollerade faser var uppförandet sämre. Exkursionsledaren 

demonstrerade och uppmuntrade då till en mycket fysisk lek där det gällde att få omkull 

motståndaren. Delvis kan syftet med detta ha varit att styra gruppen rätt. Likaså blev 

vandringen i urskogen ett påtagligt ansträngande moment där avsikten föreföll vara att göra 

eleverna trötta. Vid den avslutande samlingen var stämningen dock positiv och man var lyhörd 

för exkursionsledarens berättelser. Leken ”Gömma i skogen” som ingick i slutfasen av dagen 

genomfördes på ett strikt sätt, men läraren var inte nöjd med klassens uppförande.  

 

5.1.2  Exkursion med klass 2, skola 1 

Även denna klass var från samhällsprogrammet och från första årskursen. Exkursionen 

ingick i kursen Naturkunskap A. Dagen före hade bussen fått motorproblem och hade under 

natten reparerats. Därför rådde viss osäkerhet om exkursionen skulle kunna genomföras. 

Bussen avgick dock från skolan enligt planerna, men redan efter några kilometer stannade 

bussen på motorvägen norrut. Servicemekaniker fick tillkallas och först efter en dryg timme 

kunde resan återupptas. Målet för exkursionen var barr- och lövskogsmiljöer i Skärstads-

trakten. Arbetsformerna var rutanalys av vegetationen och klassen fick bedöma tillväxtbe-

gränsande faktorer i olika miljöer. Under exkursionen började ett kraftigt regnväder som inte 

gav med sig och, i större eller mindre omfattning, påverkade arbetet under hela dagen. Ibland 

var det uppehåll men tidvis var regnet kraftigt, åska förekom på eftermiddagen. Trots de yttre 

omständigheterna var stämningen i klassen god och man fikade på en loge istället för utomhus. 

Leken ”Gömma i skogen” gjordes aldrig och dagen avslutades något i förtid. 
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5.1.3  Exkursion med klass 3, skola 2 

Denna exkursion var en halvdagsexkursion med en samhällsklass i första årskursen. 

Utfärden gjordes på förmiddagen, därefter skulle klassen arbeta i skolan med att sammanställa 

resultaten till en rapport. Målet för exkursionen var Landsjön, en näringsrik sjö, och dess 

omgivningar. Arbetet styrdes och organiserades av klassens ordinarie lärare. Eleverna 

indelades i grupper som fick bestämda arbetsuppgifter, därefter skulle redovisningen ske i 

tvärgrupper av dessa, så att alla fick tillgång till alla resultat. Arbetet med insamlandet av 

resultaten gick bra, klassen visade ganska stort ansvar för arbetet. Tyvärr fungerade inte 

bussens utrustning helt, bl.a. var ena årfästet på båten lite trasigt vilket gjorde båten svår-

manövrerad. Det gick inte heller att få elektricitet i bussen, vilket gjorde att mikroskop-

studierna via TV-monitor fick inställas. Enligt läraren bidrog trasig utrustning till att dagen inte 

blev vad som förväntats. 
 

5.1.4  Exkursion med klass 4, skola 2 

Klassen var en NV-klass från andra årskursen. De hade läst ekologi (ingående i Biologi 

A) redan terminen innan men då inte fått någon tid för exkursion. Alltså blev den något ryckt ur 

sitt sammanhang, vilket läraren beklagade. Exkursionsmålet var olika skogsekosystem i 

Skärstads omgivningar, norr om Huskvarna. Arbetet med rutanalys förflöt bra. Detta var den 

enda klassen från andra årskursen, något som visade sig på flera sätt. Exkursionsledaren gjorde 

syftningar på genetik i sin presentation och den hölls på ett högre teoretiskt plan än tidigare. 

Men gruppen visade också större brist på tålamod och lyssnade inte alltid så koncentrerat på 

exkursionsledaren. För exkursionen som helhet var graden av engagemang från eleverna lägre. 
 

5.1.5  Exkursion med klass 5, skola 3  

Klassen var en NV-klass med inriktning mot biologi, från årskurs ett. Där läses både 

Biologi A och Naturkunskap A, så under våren gjordes skogsekologin, bl.a. i form av denna 

exkursion. Inför dagen fick klassen chans att i matsalen göra i ordning matsäck, likaså hade 

man dryck och frukt med från skolan. Genomgångarna genomfördes på ett bra sätt och klassen 

var väl motiverad för arbetsuppgifterna. Klassens lärare hävdade dock att de var mer ovana och 

sämre klädda än tidigare grupper. Under första anhalten fick en elev problem med allergi. 

Vädret var fint och det var varmt. Slutetappen innebar en klättring till Uvabergets topp, med en 

storslagen utsikt. Viss tidsbrist uppstod i slutskedet. 
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5.1.6  Exkursion med klass 6, skola 3 

Denna exkursion berörde en NV-klass med inriktning mot kemi. I programmet ingår både 

kursen Naturkunskap A och Biologi A. Ansvarig för exkursionen var klassläraren. Ordinarie 

exkursionledare hade förhinder och istället hade en person anlitats enbart som bussförare. 

Därför blev det klassens lärare som fick huvudansvaret för genomförandet. Trots stor sak-

kunskap på området beklagade han denna nödlösning eftersom ett av mervärdena, enligt 

läraren, var att få skogsekologin presenterad av en annan röst. Klassen var något pratig och 

högljudd, men visade lyhördhet när läraren hade genomgång. Arbetsformerna var något passiva 

för eleverna, men med hög ambitionsnivå hos läraren. Klassen gjorde ”Gömma i skogen” sist 

på dagen och två elever gömde sig på riktigt, så att de saknades vid sista samlingen. Därmed 

uppstod viss oro. Vädret var mulet, men utan större regnmängder. 
 

5.2  Analys av enkäter 
 

5.2.1  Allmänt 

Vid exkursionens start gavs klasserna en kortfattad information om undersökningen i 

bussen. Där delades också den första enkäten ut (bilaga 2). Totalt besvarades 152 enkäter före 

exkursion. I bussen på väg hem fyllde eleverna i en andra enkät (bilaga 3). Denna besvarades 

av 155 elever. Skillnaden mellan de två enkättillfällena utgörs av ett antal elever som på egen 

hand tagit sig till den första exkursionsplatsen. Av de 152 enkäter som besvarats före exkursion 

var 75 från pojkar och 77 från flickor. Uppdelat på program var 41 av flickornas svar från NV-

klasser och 36 från SP-klasser. Motsvarande för pojkar var 39 från NV-klasser och 36 från SP-

klasser. 127 av svaren kom från elever ur första årskursen och 25 från andra. På NV-pro-

grammet läses både kursen Naturkunskap A och Biologi A och exkursionen kan sägas ingå i 

båda kurserna. För SP-eleverna ingår exkursionen i ekologiavsnittet i kursen Naturkunskap A. 

Kände Du till ekobussens verksamhet sedan tidigare?
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Figur 1:  Tidigare erfarenhet i procent, totalt och fördelat på undersökningens klasser 
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 På frågan om i vilken grad man tidigare kände till ekobussens verksamhet gavs svaret 

från 83 av 151 elever att man tidigare varit ute med ekobussen. I 68 enkätsvar hade man ingen 

eller endast liten kännedom om ekobussens verksamhet (figur 1). Dock är fördelningen ojämn 

vad beträffar skolor. Klass 1 och 2 hör till skola 1, klass 3 och 4 är från skola 2 och klass 5 och 

6 från skola 3. Skolorna 1 och 3 har större andel elever med tidigare erfarenhet. Detta trots att 

det från skola 3 var två NV-klasser, från skola 1 två SP-klasser och från skola 2 en NV-klass 

från årskurs två som deltog. De tre deltagande skolornas upptagningsområden är något olika 

beroende på inriktning. De har främst elever från Jönköpings kommun, även om inresande 

elever från bl.a. Vaggeryd/Skillingaryds-området och Habo/Mullsjö-området förekommer i 

klasserna. Nämnas bör också att en fjärde gymnasieskola med huvudsakligen 

yrkesförberedande program inte utnyttjar ekobussen alls. 
 

5.2.2  Förväntningar på exkursionen 

Eleverna fick frågor som berör förväntningarna på exkursionen. På frågan om man tror att 

det kommer att bli roligt svarar 124 av 149 elever att det kommer att bli ”mycket roligt” eller 

”ganska roligt”. 25 elever svarar att de tror att det kommer att bli ”ganska tråkigt” eller 

”mycket tråkigt” (figur 2).  

Vad har du för förväntningar på exkursionen? 
Det kommer att bli ...
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Figur 2: Förväntningar på exkursionen i procent 
 

Förväntningarna på exkursionsledaren är ungefär desamma. 116 av 151 svar visar ”mycket 

stora” eller ”ganska stora” förväntningar. 35 anger ”ganska små” eller ”mycket små” 

förväntningar. I figur 3 visas resultaten för kategorierna i procent. 
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Vad har Du för förväntningar på ekobussens ledare?
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Figur 3: Förväntningar på exkursionsledaren i procent       

 

På frågan om vilken nytta man tror sig ha av exkursionen blir svaren att i 92 av 152 svar 

tror man sig ha mycket stor eller ganska stor nytta, i 60 enkäter väljs svaret ”ganska liten” eller 

”mycket liten” nytta (figur 4). I denna fråga skiljer sig svaret mellan NV-klasser och SP-klasser 

något åt. I de förstnämnda tre klasserna svarar 52 av 82 elever att de kommer att ha ”mycket 

stor” eller ”ganska stor” nytta av exkursionen. Motsvarande tal för samhällsklasserna är 40 av 

70 elever (figur 5). 

Hur mycket nytt tror Du att Du kommer att ha av exkursionen?
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Figur 4: Förväntad nytta i procent,  totalt och efter fördelat efter program 
                

5.2.3  Förberedelser för exkursionen 

Frågan om förberedelser inför exkursionen har bearbetats på följande sätt: Fråga 6, om 

hur väl förberedd man var inför exkursionen berörs på sidan 32, tillsammans med värderingen 

av förberedelserna gjorda efter exkursion. Frågorna 5 och 7 har förts samman så att de berör 

både förberedelser och information. Svaren har klassificerats som svar rörande kläder, mat, 
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teoretiska förberedelser samt övrigt (t.ex. praktisk information om tider m.m.). Vidare har 

kategorin ”inga förberedelser/bristfällig information” etablerats. Här relateras svarsfrekvensen 

inte till antalet ifyllda enkäter utan till antalet avgivna svar. Vissa elever har lämnat svarsraden 

tom medan andra avgivit flera svar. 72 av 232 påståenden berör information om och 

förberedelser som gäller kläder. 95 påståenden rör mat, 84 skriver om teoretiska förberedelser, 

23 tar upp övriga uppgifter och 25 hävdar brister i information och förberedelser. I figur 5 visas 

siffror i procent programvis samt totalt. NV-programmets elever uttrycker i större utsträckning 

att man gjort teoretiska förberedelser, medan SP-eleverna i högre grad beskriver praktiska 

förberedelser. De uttrycker också brister i informationen i större utsträckning. 

Vilken informationhar Du fått inför exkursionen?
Vilka förberedelser har Du gjort?
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Figur 5: Information/förberedelser inför exkursionen, i procent av avgivna svar, fördelning på program samt totalt 
 

5.2.4  Enkätsvar efter exkursion 

I bussen på hemväg från exkursionen delades en andra enkät ut till alla deltagande elever. 

Där ombads man på nytt ta ställning till förberedelserna för exkursionen (hur förberedd man 

var, vad som var bra respektive dåligt), nyttan av exkursionen samt ett helhetsintryck av 

exkursionen i allmänhet (inklusive frågor om positiva och negativa upplevelser) och 

ekobussens ledare i synnerhet. Enkätsvaren före och efter exkursion presenteras i samma 

diagram. 112 av de 152 elever som besvarade enkäten innan exkursion ansåg sig ”mycket väl” 

eller ”ganska väl” förberedda för exkursionen. 40 elever ansåg sig mindre förberedda. 

Motsvarande svar efter exkursion var 123 respektive 32.  
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Hur väl förberedd är Du inför exkursionen?
Hur väl förberedd var du egentligen inför exkursionen?
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Figur 6: Värdering av förberedelserna, före och efter exkursion i procent. 

 

Av figuren framgår att siffrorna för värderingen ”mycket bra” stämmer väl överens. För 

kategorierna ”ganska bra” och ”ganska dåligt” skiljer sig procenttalet något åt. En större andel 

ansåg sig i efterhand ”ganska väl” förberedda. Gruppen ”mycket dåligt” förberedda var också i 

efterhand något mindre (figur 6). Det råder dock stora variationer mellan klasserna. Generellt 

kan sägas att klass 6 gav sämst värdering av förberedelserna både före och efter medan klass 1 

och 2 gav bäst värdering. Ändå var klass 2 den klass som var värst utsatt för vädret, eftersom 

det regnade en stor del av dagen. 
 

Vad var bra när det gällde förberedelser?
 Vad var dåligt när det gällde förberedelser?
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Figur 7: Värdering av förberedelser, fördelat på kategorier, i procent av avgivna svar. 

rågan om vad som varit bra respektive dåligt har bearbetats på samma sätt som gjorts 

vid figur 5 ovan. På ”efter”-enkä

 

F

tens fråga 5, där man fått ange vad som var bra respektive 

dåligt med förberedelserna har samma kategorier använts (figur 7). Dock har kategorin ”ingen 
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eller bristande information/förberedelse” utelämnats. Det framgår att eleverna inte uppfattat sig 

lika väl informerade om praktiska detaljer, som de teoretiska förberedelserna. Förberedelser 

som gällde kläder ges bättre omdöme än förberedelser gällande mat. 
 

Hur mycket nytta tror Du att Du kommer att ha av exkursionen?
Hur mycket nytta hade Du av exkursionen?
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Figur 8: Värdering av nyttan av exkursionen, fördelat på program och totalt, i procent. 
 

På frågan om nyttan med exkursionen säger knappt 14 av 152 elever före exkursion att de 

tror sig ha ”mycket stor nytta” av exkursionen. Efter exkursionen svarar 13 av 155 samma 

svarsalternativ. De flesta svaren ges alternativet ”ganska stor nytta”. Totalt 78 av 152 svar före 

exkursion och 63 av 155 efter exkursion ges dessa svarsalternativ. De mera negativa 

omdömena ges av 60 av 152 (före) respektive 79 av 155 (efter) av eleverna. Det är tydligt att 

framförallt NV-klasserna, men även i viss utsträckning SP-klasserna ger ett lägre värde efter 

exkursionen (figur 8). 

Vad har Du för förväntningar på exkursionen? Det kommer att bli …
Vad tyckte Du om exkursionen som helhet
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Figur 9:  Värdering av exkursionen som helhet, fördelat efter program och totalt, i procent. 
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När det gäller helhetsintrycket av exkursionen stämmer förväntningarna väl överens med 

slutomdömet för NV-klasserna. Totalt kan en liten förskjutning mot mer negativa svar spåras, 

från 4 till 10 svar för ”mycket tråkigt” och från 21 till 24 svar för ”ganska tråkigt”. I SP-

klasserna har ett större antal efter exkursionen avgivit omdömet ”mycket roligt” jämfört med 

före exkursion, från 11 till 24 utsagor. Motsvarande minskning kan märkas på kategorin ”gans-

ka roligt”. Detta har i sin tur påverkat totalsiffrorna för respektive kategori om man jämför 

”före”-enkäter med ”efter”-enkäter. Nämnas bör också att såväl före som efter exkursionen 

tyckte cirka 80 % av eleverna att det hade varit ”ganska roligt” eller ”mycket roligt” (figur 9). 

Vad var positivt med exkursionsdagen? 
Vad var negativt med exkursionsdagen?
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 Figur 10: Positiva och negativa omdömen om exkursionsdagen, fördelat efter klass, i procent av avgivna utsagor. 
 

Av praktiska skäl har frågorna 7, som behandlar ”roligt” respektive ”tråkigt” under 

exkursionsdagen, och frågorna 9 och 10, som berör ”viktigt och betydelsefullt” respektive 

”mindre lyckat”, förts samman (figur 10). Detta har skett på samma sätt som tidigare, genom 

att intuitivt bilda kategorier utifrån svarens variation. På detta sätt har kategorierna 

”Upplevelser”, ”Kunskaper/lyssnande”, ”Praktiska arrangemang” och ”Övrigt” etablerats. De 

har också värderats, positivt eller negativt, av eleverna själva genom att välja rad för ifyllandet. 

Exempel på utsagor som karakteriserats som positiva respektive negativa framgår av bilaga 7. 

Vilken klass elevuttalandena kommer från framgår av siffran inom parentes efter utsagan. 

På frågorna om vad som var positivt respektive negativt med exkursionsdagen är de 

specifika förhållanden som rådde under de enskilda exkursionerna avgörande för hur 

omdömena ges. I fyra av de sex klasserna uttrycks ”upplevelser” som något företrädesvis 
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positivt. I elevutsagor framgår tydligt att många uppskattar att de gör något tillsammans i 

klassen. Många uppskattar också den variation dagen innebär. Negativa uttalanden handlar t.ex. 

om insekter eller blöta kläder. I två klasser, klass 2 och klass 6, är antalet som anger 

”upplevelser” som något negativt större än antalet positiva uttalanden. I referatet av deltagande 

observation i klass 2 framgick att stora delar av exkursionen gjordes i regnväder. Klass 6 hade 

ingen ordinarie exkursionsledare utan sin vanliga klasslärare.  

Under rubriken ”kunskaper/lyssnande” säger sig många elever har lärt mycket nytt om 

skogs- eller sjöekologi under dagen. ”Man får veta om skogens betydelse”(klass 2) och ”att se 

skillnad på olika typer av skogar” (klass 1) är två uttalanden från elever. Som negativt 

uppfattades alltför långa genomgångar. En elev säger: ”Lite för mycket ´stå-i-ring´” (klass 5) 

och en annan säger ”stod länge på en plats och var inaktiva” (klass 5). Sådana uttalanden före-

kom i större utsträckning i undersökningens enda klass som hörde till årskurs två, men även i 

en av NV-ettorna från skola 3. Praktiska problem nämns oftast från elever i klass 3, den SP-

klass som gjorde en halvdagsexkursion. Av exkursionsreferatet framgår att man var beroende 

av mätutrustning för sin exkursion och att  den och även TV:n inte fungerade tillfredsställande.  
 

5.2.5  Värdering av exkursionsledarens insats  

Slutligen har eleverna uppmanats att avge ett omdöme om exkursionsledaren. I de sex 

exkursioner undersökningen berörde var fyra olika personer exkursionsledare. I ett fall var 

klassläraren exkursionsledare (klass 6). I ett annat fall, gällande klass 3, hade exkur-

sionsledaren en mer tillbakadragen roll och fungerade mera som resurs.  
 

Vad tyckte Du om ekobussens ledare?
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Figur 11: Värdering av exkursionsledarens insats, klassvis och totalt för undersökningen, i procent. 
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Sammantaget kan sägas att eleverna ger en positiv värdering av exkursionsledaren. Av 

155 avgivna svar gavs fem till alternativet ”ganska dåligt och endast ett till svaret ”mycket 

dåligt”. 102 svar ges kategorin ”mycket bra” och 47 svarar ”ganska bra”. I figur 11 visas 

resultaten i procent klassvis, samt för undersökningen som helhet. 
 

5.3  Analys av intervjuer med klasslärare 
 

I det följande presenteras resultaten från de sju klasslärarintervjuerna i form av 

intervjuutsagor. Dessa har valts ut och grupperats utifrån de ämnesområden intervjun omfattade 

och som är relevanta för uppsatsens frågeställningar. Följande områden berörs i presentationen: 

• Praktiska och teoretiska förberedelser  

• Rollfunktioner under exkursionsdagen 

• Val av praktisk arbetsmetod under exkursionen 

• Förhållningssätt och övergripande mål med exkursionen 

• Efterarbete och respons 

Avslutningsvis presenteras en modell av lärarnas och ekobussledarens uppfattningar. Den utgör 

en intuitiv tolkning av kvalitativt åtskilda kategorier och kan ses som en struktur gjord för att 

utveckla ekobussens pedagogiska modell.  
 

5.3.1  Praktiska och teoretiska förberedelser 

Bokning av ekobussen sker så att skolorna får lämna förslag på antal dagar och 

ungefärliga datum för exkursionerna. Därefter sammanjämkas skolornas önskemål och besked 

lämnas vilka exkursionsdagar man får. Detta system uppskattas av vissa: 
 

Respondent:   Jättebra, inga problem. Jag har  haft tur, och fått med alla mina klasser. 
 … 

Respondent: Det fungerar bättre nu, men innan var det så att man fick boka bussen 

vid ett visst datum. Den som ringde först kunde boka upp i stort sett så 

mycket man ville och den som kom sedan fick finna sig i att det var re-

dan uppbokat, då. Så nu är det ju så att vi lämnar in önskemål och sedan 

fördelar mellan skolorna. Så vi har fått ungefär två veckor senaste året. 
 
För andra har det varit besvärligt att få lämpliga tider: 
 

Respondent: Jag tycker det var bättre i det tidigare systemet. … På något sätt kändes 

det som att man hade det på ett bättre sätt när vi själva bestämde tiden vi 

ville ha. … Jag tror det var sista gången, det var så orimligt lång fram-

förhållning, för då tror jag det låg på över ett år. Vi fick ingen buss ett år. 
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När det gäller de teoretiska förberedelserna styrs möjligheterna i stor utsträckning av 

bokningssystemet. I början av läsåret fördelas tiderna på skolorna och därefter till klasserna. 

Det gör att man kan inrätta terminsplaneringen efter datum för ekobussexkursion: 
 

Respondent: Ja, jag försöker ju göra det, men det är inte alltid som det stämmer. Men 

jag brukar ju läsa om skogen som ekosystem. Ekologi, det här med 

näringskedjor och näringsvävar. Hur energin går igenom systemet och 

hur mineralämnena cirkulerar. Så att dom har lite begrepp om det. … 

Jag berättar om markprofiler och så. 
 

En annan lärare säger att det är så bra att ha använt ekobussen tidigt under kursen eftersom man 

senare kan hänvisa till de praktiska erfarenheter de gjort under exkursionen. 
   

Respondent: Den belyser ju väldigt många saker, så det inte bara blir i en bok och på 

papper, utan (man) ser det i verkligheten. … Eftersom man vet vilka 

klasser som varit ute med ekobussen kan man ju koppla in den, till 

exempel med försurning. … Man är ute en gång men kan använda den 

till väldigt många avsnitt. 
  
Den begränsade tiden för exkursioner, första halvan av höstterminen och senare halvan av 

vårterminen, grovt räknat, gör att det uppstår svårigheter att samordna datumet för exkursionen 

med terminsplaneringen i ämnet. En lärare säger: 
 

Respondent: Det dumma är att det är svårt att koppla det i tiden, nu fick vi ekobussen 

väldigt sent i år och markekologin den läste vi i januari-februari. Man 

måste följa läroboken för provet och allt… 
  … 

Respondent:  Önskvärt vore ju att man kunde åka ut med ekobussen precis efter man 

har avslutat det kapitlet, men så är det ju inte utan det dröjer ju någon 

månad.  
 
Annars uppskattar man ekobussen för att så mycket exkursionsmaterial och annan utrustning 

finns samlat där. Detta sparar både pengar och krafter: 
 

Respondent: Det är ju en bra grej att han har med regnkläder och stövlar. För dag 

nummer två hade varit katastrof om vi inte haft regnkläder för det var en 

som hade med riktig regnrock. 
  … 

Respondent: Vi använder rätt mycket material. Mycket bestämningslitteratur, både 

växter och djur, och deras vattenundersökningsutrustning. … Kikare, 

kan vi också använda ibland. … Vadarstövlar händer i sjöexkursionen 

också att vi använder. Så vi använder det mesta av deras utrustning. 
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Praktisk information ges till eleverna före varje exkursion: 
 

Respondent: Jag nämner vad vi behöver för utrustning. Dom får bre mackor i matsa-

len och ta med sig frukt och Mer från matsalen. Vilken typ av kläder och 

vad dom behöver för anteckningsmaterial. Det brukar dom få reda på. 
 
När det gäller synen på hur väl eleverna förbereder sig skiljer sig uppfattningarna åt. Liksom 

hos läraren ovan finns uttalanden som hävdar att alla eleverna inte är helt förberedda på en 

utomhusdag: 
Intervjuare: Tycker du att dom har bra utrustning med sig? 

Respondent: Ja, i allmänhet. Lite dåligt klädda faktiskt. Det märktes att dom frös. 

Dom hade inte klädsel för att klara åtta graders temperatur under en dag. 
 

En annan lärare tycker däremot inte att det är något problem: 
 

Respondent: Dom har varit vid gott mod och jag var ute en hel dag. Och det bara öste 

och blåste, vi satt i en liten gummibåt och dom rodde och rodde och 

rodde och var glada ändå. Jag tycker att det har funkat bra. Men man får 

förbereda dom. Vi är ute i ur och skur och (det får) ni  tänka på. Ta 

hellre med mer än för lite, och ordentligt med mat. Dom tycker det är 

roligt att käka ute. Dom har sån där jätteavancerade luncher med sig. 

Mer avancerade än vad jag slänger ihop med mina ostmackor. Men dom 

tar med sig sallader och grillar korv och … (båda skrattar) Nej, det 

brukar inte vara några problem. 
 
Relationen mellan exkursionsledare och klassernas lärare har vuxit fram under årens lopp och 

det framkommer att kontakt oftast tas inför en period med ekobussexkursioner, men inte 

nödvändigtvis inför varje enskild exkursion: 
 

Respondent: Jag brukar ofta ringa faktiskt. Inte om vi har flera exkursioner, men varje 

gång inför en ny period. Det är kanske jag som ringer eller någon annan 

lärare, men vi har en muntlig kontakt och går igenom upplägget igen och 

erfarenheter från förra året. Nu är vi ju ganska inkörda, så vi hörs väl av 

och säger att nu kör vi den som vi brukar, va. Det skulle ju bli ganska 

tufft om man så där varje gång skulle börja jobba ihop det. 
 
I några av intervjuerna ser man situationen utifrån exkursionsledarens perspektiv: 

 
Respondent: Jag tror inte dom orkar med att varje lärare som ska ut med dom dan ef-

ter ringer. Det hade jag inte fixat själv. Det är ju inte bara att ringa och 

säga hej. Det blir gärna att man pratar lite väder och vind, läget och så. 
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5.3.2  Rollfunktioner under arbetsdagen 

Rollfördelningen mellan exkursionsledare och klasslärare är oftast den att exkursions-

ledaren fungerar som en guide under dagen. Klassläraren har i varierande grad påverkan på 

arbetsmoment och tidsplanering: 
 
Respondent: Exkursionsledaren har väl det övergripande ansvaret och jag fyller i om 

det är nånting som jag tycker är lämpligt att säga eller hjälper … går 

omkring i grupperna och hjälper till. 

 

Man förefaller ha god kännedom om varandras förväntningar på exkursionsdagen: 
 

Respondent: Ja, jag tycker det känns som att vi vet ungefär, dels praktiskt hur vi 

jobbar och dels ungefär vad man vill få ut av det. Att vi har pratat ihop 

oss lite om det. Speciellt (namn) och jag har haft rätt mycket kontakt och 

pratat rätt mycket om det. 
  … 

Respondent: Och där är ju också att både (namn) och (namn), dom har ju hållit på 

länge också, dom kan mycket. Och sen att dom utvecklar det här också 

allt eftersom. … Dom exkursioner vi gör så är dom upplagda 

tillsammans med (namn) och (namn). 
 
Men det finns uttalanden som tyder på att vissa lärare inte vill lämna över kontrollen över den 

pedagogiska planeringen av dagen till exkursionsledaren: 
 

Intervjuare: Ser du någon slags möjlighet till att dom (exkursionsledarna) tar en 

större del i den pedagogiska planeringen av dagen också? 

Respondent: Det, det är möjligt men personligen skulle det inte passa mig. Jag menar, 

helst vill jag inte lämna över ansvaret för det, för det är ändå i slutändan 

jag som får rapporterna och jag som ska betygssätta dom och då vill jag 

ha känslan av att jag har kontroll över den pedagogiska biten. 
 

Det innebär att man kan få bilden av exkursionsledaren som en utomstående expert: 
 

Respondent: Och dom som ska köra ekobussen, att dom blir ju specialister på det 

dom håller på med. Och  det behöver dom vara, också. Och vi förlitar 

oss på att dom har dom där specialkunskaperna. Faktiskt. 
 
Eftersom oförutsedda händelser kan inträffa under dagarna är flexibilitet i förhållande till 

ursprungsplanerna något som uppskattas av lärarna: 
 

Respondent:  Det är klart om jag skulle vilja säga till dom att vi skippar urskogen, då, 

då gör dom ju det. … Önskar jag någonting annat eller mer av något, då 
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så ställer dom ju på det. Det har aldrig varit något problem. 
 
Flera respondenter markerar vikten av variation för eleverna, att man lyssnar till en annan 

person än läraren: 
 

Respondent: Samtidigt är det skönt för dom att få höra någon annan ”tjöta” lite med, 

och inte bara höra min röst som maler jämt och ständigt.  
  … 

Respondent: Och en annan röst! En ny individ som berättar om samma sak. 
 

Beroende på hur exkursionen ska efterarbetas kan klassläraren inta en mer aktiv roll. I 

exkursionen med klass 3, skola 2, var klassläraren den som höll i trådarna. Enligt läraren 

berodde det på att det var en annan exkursionsledare än den hon samverkat med tidigare: 
 

Respondent: Och det var nytt också för mig. Jag har varit ute med (namn) dom allra 

flesta gångerna och då är det ju så att han har varit ute så pass mycket 

och är så van att jobba med elever på olika nivå och så där.  Han tar ju 

ofta ledningen och håller i det här med instruktioner. Så det var nytt för 

mig att jag behövde ta så mycket ansvar för utdelningen av uppgifter. 
 
Även en annan av klasslärarna hade en aktiv roll som exkursionsledare. I detta fall var 

ordinarie exkursionsledare förhindrad att delta och en chaufför utan ansvar för det pedagogiska 

programmet körde bussen. Läraren fick då det övergripande ansvaret: 
 

Intervjuare: Tycker du att arbetsmodellen som du använder, är den utformad i sam-

arbete med ekobussen? Är det du som styr vad det är som ska hända? 

Respondent: Ja, nu var det ju jag som styrde vad som skulle hända, i och med att vi 

hade bara jag som (ansvarig ledare) Vi hade busschaufför plus lärare. 
 
Annars säger sig denna lärare var inbegripen i en process av samarbete med exkursionsledarna: 
 

Respondent: Men har vi (namn) eller (namn), då brukar vi, ja på något sätt, 

samarbeta. Om jag vill så kan jag få styra ganska mycket hur jag vill 

lägga upp det. Men om inte jag har egna synpunkter så har alltid (namn) 

och (namn) en grunduppläggning som dom följer. Och nu har vi kört 

ihop några gånger så nu vet vi att det fungerar. Speciellt (namn) och jag 

har haft rätt mycket kontakt och pratat rätt mycket om det. 
 
5.3.3  Val av arbetsmetod under exkursionsdagen 

Under de dagar deltagande observation gjordes var exkursionsmålet fem gånger av sex 

detsamma. Arbetsformerna under dessa dagar var ytligt sett detsamma, var sig det var ordinarie 

exkursionsledare eller klasslärare som ledde arbetet. Man arbetade med rutanalys i lövskog, 
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hagmark, bondeskog och granplantering och i den sista miljön, i naturskogen, gjorde man en 

vandring med några stopp. En lärare beskriver arbetsgången: 
 

Respondent: Och jag försöker berätta lite grann om hur viktigt det är att vi har kvar 

urskogar. Och varför vi har kulturskogar, så dom är lite pålästa. Jag 

berättar om markprofiler och så. Och så får dom göra ett arbete. Dom får 

ju ett papper med sig då där det står: Lövskog. Och så gör dom en ruta, 

en undersökningsruta. Tio gånger tio meter, där dom tittar på träden, och 

vad som finns i den där. Och pH-värden, ljus, vatten, mineralämnen och 

vad det är för mineraljord och så. 
 
Trots att den naturvetenskapliga arbetsmetoden med rutanalys var aktuell betonas faktiska 

resultat inte explicit i lärarnas utsagor med beskrivningar av skogsexkursionsdagarna. Trots att 

man har ambitionen om att göra jämförelser mellan olika skogstyper, baseras resultaten 

huvudsakligen på iakttagelser och upplevelsen i skogen och inte en kvantifiering med 

mätvärden: 
 

Respondent: Det är dels att få en naturupplevelse över huvud taget, för man kan stå 

här inne och prata om skogen vad den ska bevaras för, men har man 

aldrig varit ute i en skog så vet man inte vad det är att bevara för 

någonting. Men också att man kan göra jämförelser mellan en vanlig 

bondeskog, en riktig plantering, en lövskog och en härlig naturskog, då. 

Så att dom ser skillnaden mellan dom. 
 
När det gäller den sjätte exkursionen, sjöexkursionen, var tonvikten betydligt tyngre på 

mätvärden och kvantifiering. Klassen delades in i tvärgrupper som arbetade med olika 

bedömningsområden. Även andra lärare beskriver denna exkursion som mera faktabaserad: 
 
Intervjuare: Blir det mera resultat och mätvärden eller mer att skriva om hur det 

kändes, och upplevelserna under dagen? 

Respondent: Nej. Det blir nog faktiskt väldigt mycket mätvärden. Framförallt på 

sjöexkursionerna är det mätvärden. Då mäter vi ju många olika saker. Då 

ska dom med hjälp av värdena kunna sluta sig till vilken som är vilken 

av dom här sjöarna. 
 

5.3.4   Förhållningssätt och övergripande mål med exkursionen 

På frågan vad som anses vara det övergripande målet med exkursionen finns en relativt 

stor variation av svar. Några lärare anser att det huvudsakligen är kunskapsmässiga mål med 

exkursionen. Det gäller främst att koppla teori till praktik: 
 

Respondent: Att kunna dra slutsatser utifrån egna observationer. Vissa har ju aldrig 
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grävt en grop i jorden till exempel. Och sett dom här (jord-) profilerna. 
  … 

Respondent: Att man får se det i verkligheten. Det mesta är ju sånt som man läser om 

i böcker eller tittar på på planscher eller gör något litet experiment 

någonstans men det här är ju det verkliga. 
  … 

Respondent: Att man kan se lingonris i verkligheten. Dom känner ju inte igen 

lingonris, dom kan ju inte skilja på lingon och blåbär. 
 

I några uttalanden framkommer att man vill skapa en djupare förståelse för naturen, ”en 

förhoppning om att dom lär sig att det är möjligt att tolka landskapet”. En annan lärare talar om  

”att lära sig läsa naturen”. Man vill skapa förståelse för naturvårdshänsyn. En lärare berättar om 

en stark upplevelse från en exkursionstur: 
 

Respondent: Och då säger eleverna, att ”Nu har jag verkligen förstått”, säger dom 

ibland, ”hur viktigt det är att vi bevarar naturen”. Och det säger dom, 

även om vi inte har pratat om det. Jag förstår inte riktigt hur eleven 

kunde komma på det, det var nog mera en känsla som hon hade. 
 

Denna lärare ser att ekobussen ger kopplingar till elevernas egen barndom, att de har 

naturupplevelser tidigt i livet som de ”återupplever” med hjälp av ekobussen: 
 

Respondent:  Dom skriver ofta det att dom har upplevelser av naturen sedan dom var 

små, att dom har varit ute med mamma eller pappa eller morföräldrar 

eller farföräldrar. Dom sitter ganska djupt dom här upplevelserna, då. 

Och när dom då kommer ut i ekobussen eller på exkursion, då får dom 

tillbaka den där upplevelsen som de  hade när dom var små. 
 
Slutligen kan nämnas de utsagor som berör rent emotionella aspekter av exkursionen. Det 

handlar om att känna och att uppleva: 
 

Respondent: Att det blir en positiv upplevelse. För även om bussen går sönder eller 

det  är skitväder så går det att göra det till en positiv grej i alla fall. 
 … 

Respondent: Att man är ute och känner på träden och trädrötterna och barken.  
 
En lärare refererar elevuttalanden hon fått i de skrivna arbeten eleverna har lämnat in efteråt: 
 

Respondent: Dom säger ju det i sina arbeten också, att dom tycker att alla borde få 

komma ut och titta. Och man skulle oftare vara ute och lyssna på 

naturen. Man blir lika förvånad varje gång. Att dom … ja, att dom får en 

djup upplevelse av att sitta i skogen, det tror man ju inte. 
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5.3.5  Efterarbete och respons 

I vilken omfattning och på vilket sätt exkursioner efterarbetas är beroende av hur 

exkursionen ligger tidsmässigt. Många exkursioner görs sent i maj månad och då händer 

mycket annat på skolorna. Därför blir inte alltid exkursionerna efterarbetade på det sätt läraren 

önskar: 
 
Respondent: Nu har vi inte efterarbetat det och lektionerna har gått bort, så vi har inte 

haft någon lektion sedan vi var ute. Och det har varit lite olyckligt med 

dom nationella proven, dom har sopat undan dom här lektionerna. 
 
En lärare sade sig måna mycket om efterarbetet till exkursionen: 
 

Respondent: Men jag tror, efterarbetet är viktigare. När man har varit ute. Att man 

diskuterar vad man har kommit fram till och vad man har sett och att man 

hela tiden anknyter till den. Ja, men det var ju det här ni såg med eko-

bussen och så! Det var ju det här vi gjorde då! Tänk så som du tänkte då! 
 
Formerna för efterarbetet är olika för olika program och olika lärare. På skola 1 lämnar man 

oftast in rapporter om vad man varit med om under dagen: 
 

Intervjuare: Så det (resultaten)  redovisar dom efteråt då? 

Respondent: Ja, jag tycker ju dom ska göra det. Det är viktigt att dom gör det. Skolan 

lägger ju ner så mycket pengar på det. Och då tycker jag att man ska inte 

bara slarva över det, utan man ska tänka till ett par gånger och så göra ett 

arbete om det. 
 

En annan lärare gjorde en halvdagsexkursion och lät eleverna arbeta i grupper på skolan efteråt 

för att färdigställa en rapport: 
 

Intervjuare: Anser du att rapportskrivandet är en viktig del av arbetet eller är det 

mera ”här och nu”- upplevelsen i naturen som är det viktiga? 

Respondent: Det är ju både och, alltså.  Det står ju i målen för naturkunskapen, till 

exempel, att dom ska kunna skriva en rapport. Men det ju så, att skriva 

rapport är inte så hemskt roligt. Och kan man då bygga den på någonting 

som kanske är roligt, så är det lättare för dem att få ihop en rapport. 

Intervjuare: Det, det blir ganska konkret, när dom har mätvärden och så … 

Respondent: Ja. Precis, och dom ska ha vissa artlistor och dom ska ta reda på vad 

dom äter och dom ska beskriva vad dom har gjort. 
 
På  skola 3 har man gått ifrån att skriva en formell rapport efter exkursion med ekobussen:  
 

Respondent: Tidigare så har det ju skrivits gigantiska rapporter på den här skolan. 
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Som har tagit resten av terminen eller så. Så det har vi då plockat undan 

(men) i det här fallet så har vi nog inget gemensamt för hur vi redovisar.  
 
Den andre läraren på samma skola berättar om hur han efterarbetade exkursionen: 
 

Respondent: Jag hade en lektion igår med den klassen som du var med i. Och då 

började jag med att ta upp lite mer teoretiskt om biologisk mångfald. Så 

jag tog fram lite stordia som jag hade i en pärm med jordbrukets 

förändring från 1800-talet och framåt. Och skogsbruket. Och sedan fick 

dom lite ytterligare information med ett litet häfte om rödlistade arter, 

vad det betyder. Och nyckelbiotop och lite sådana saker för det står inte i 

läroboken. Sedan hade jag tagit fram referensmaterial på katedern, det 

var böcker om ängen, om hagen, om fåglar i odlingslandskapet och sen  

lite referenser om dom platser vi besökte. Så jag hade skötselplanen för 

naturreservatet och så. Och lite om skogsskötsel. Och då fick dom sitta 

med frågorna som fanns i häftet, så fick dom låna referensmaterial och 

så fick dom helt enkelt skriva ner saker som var (viktiga). (Och) besvara 

frågorna.  Och det ska dom lämna in till mig så att när dom har jobbat 

med det ytterligare kanske en lektion. Det behöver inte vara så där 

väldigt renskrivet utan dom får även lämna det i blyerts om dom vill. 

Intervjuare: Men det är inte någon fristående rapport utan det är  svar på frågorna? 

Respondent: Ja, en del frågor är lite öppnare då … 
 
Även när det gäller sjöexkursionen har denna skola gått ifrån det formella rapportskrivandet: 

 
Respondent: Men vi har gått ifrån lite den där stora rapporten som vi hade tidigare, 

individuellt. Det är en ganska omfattande redovisning, vi haft på 

sjöexkursionen. En del elever har tidigare sagt att den rapporten är det 

jobbigaste dom gjort på hela gymnasiet. Men nu har vi försökt att få det 

lite mer dämpat. Seminarium är något nytt vi har infört, att vi sitter i 

halvklass och diskuterar mer. Alla ska få komma till tals. Och då tar vi 

också upp lite av upplevelser, vad man tyckte om exkursionen. 
 
När det gäller slutomdömet är alla klasslärare eniga om den stora fördelen med att kunna 

använda ekobussen i sin undervisning: 
 

Respondent: Jag tycker det är fantastiskt. Det är jättebra. För dom har alla grejor med 

sig, sådana som varje skola inte behöver köpa in då. Utan man kan göra 

undersökningar och dom har ju kläder med sig till elever som fryser och 

kunniga personer som samtidigt kör bussen. Vad mer kan man önska? 
  … 

Respondent: Ja, jag tycker det är väldigt positivt, dels att komma ut i naturen och att 

ha möjlighet att åka till ställen som inte ligger så att man kan nå dom 

 44



med kanske vanlig buss eller cykel. Och sedan det här med att det finns 

en lärare med som är duktig och att vi är två lärare på det sättet. Det 

tycker jag också är väldigt bra, att dom får (namn) eller (namn), då, eller 

någon annan som kan undervisa. Det har varit väldigt värdefullt. 
 

5.4  Analys av intervju med exkursionsledare 
 

Intervjun med ekobussledaren har genomförts med en separat intervjuplan. Detta efter-

som hans roll i undersökningen är en annan. Ekobussledarens perspektiv kan därmed kontras-

tera alternativt förstärka utsagor från klasslärare och elever. Presentationen är i huvudsak 

disponerad som ovanstående avsnitt. Dock har rubriken ”Pedagogisk sidoeffekt” lagts till. 
 

5.4.1  Praktiska och teoretiska förberedelser 

I de riktlinjer för verksamheten som finns anges att fördelningen av exkursionsdagarna 

ska ske så att hälften kommer högstadieskolor till del och hälften gymnasieskolorna. Detta 

räcker dock inte för att fylla behoven: 
 

Ekobussledaren: Nej, nu har vi ju dom direktiven att det fördelas hälften på gymnasiet 

och hälften på grundskolan. Gymnasiet klarar vi väl hyfsat, på 

grundskolan få vi säga nej till en hel del. 
 

Av tradition har vissa skolor använt ekobussen mer än andra, något som man försökt jämna ut: 
 

Ekobussledaren: Vi försöker att lägga ut det jämnt då men vissa får ju skära ner på sina 

exkursioner, där har vi varit ute med både sjuor och åttor och nior. Det 

har dom gjort ända sedan vi började. Medan dom skolorna som har 

tillkommit på senare år har ju fått ta platserna. 
 
Sättet att boka ekobussen har förändrats från att man fått boka långt i förväg och då kunnat 

göra många bokningar till att man fått lämna in önskemål och prioriteringar som sedan 

fördelats på skolorna. Det har inneburit en omfördelning enligt följande: 
 
Ekobussledaren: Dom som drabbas nu det är ju dom som var tidigt ute och som var 

riktiga entusiaster, medan dom skolor som inte alls var ute med oss dom 

första åren för dom är det ju bara en förbättring. 
 
Han tror sig veta att det finns en stor acceptans och förståelse för sättet att lösa 

fördelningsproblematiken: 
 

Ekobussledaren: Alla vet om att det inte finns plats, så en del har ju självmant dragit ner 

på sina önskemål. Jag tror det, jag tycker vi har ett väldigt stöd. Men det 
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skiljer naturligtvis från skola till skola. Det jag känner är väl att dom jag 

jobbat mest ihop med är dom som är mest nöjda. Det kanske tar ett par 

år innan man jobbat ihop sig. 
  … 

Ekobussledaren: Dom som ska ha en allmän skogsdag, så här kan man lika gärna göra 

den i slutet på oktober. Det accepterar dom på skolorna. Men dom som 

ska göra floran på en äng ska ju helst ut så fort terminen börjar. 

 
Det innebär att man på vissa skolor gör prioriteringar för få rätt fördelning mellan klasserna: 
 

Ekobussledaren: Dom prioriterar ju redan på skolorna när dom skickar in anmälan. Förra 

året så satte dom i första hand dom här, i andra hand dom här och i tredje 

hand dom här och om det finns plats så tar vi ytterligare någon. 
 
Arbetsformerna har genom åren blivit till rutiner och ekobussledaren känner väl de lärare som 

ofta bokar ekobussen: 
 

Intervjuare: Brukar du ha kontakt med lärarna inför varje ny dag eller? 

Ekobussledaren: Ja, inte dom som jag varit ute med fem sex gånger om året i tio år då. 

Dom säger: Vi kör lövskog-barrskog eller så skriver dom ner på lappen 

och så vet jag det. Är det något speciellt så kan vi ta det på morgonen. 

Men är det någon jag aldrig har varit ute med så kan man ju sitta en 

halvtimme, en timme i telefon och gå igenom alltihopa. Så det, det 

skiftar, men för dom flesta som jag har varit ute med mycket, (med) dom 

det är inte så mycket förberedelser. 
  … 

Ekobussledaren: Dom litar på mig och jag vet vad dom vill göra. 
 
När det gäller praktiska förberedelser har ekobussledaren av naturliga skäl inte så stort 

inflytande: 
 

Intervjuare: Förväntningarna när det gäller regler och vad dom ska ha med sig, 

utrustning och så, det räknar du med att lärarna ger? 

Ekobussledaren: Det är i alla fall deras ansvar, tycker jag. 
 
Hur väl utrustad och praktiskt förberedd man är när man kommer till exkursionen är väldigt 

varierande, enligt ekobussledaren. Han säger att lärarens instruktioner och elevens hem-

förhållanden och vana vid friluftsliv påverkar mest: 
 

Ekobussledaren: En del grundskoleelever är väldigt välutrustade och då är det en lärare 

som har legat på dom med piskan och tjatat och tjatat och tjatat. Och 

andra lärare har bara sagt till: Imorgon ska ni ha kläder för utevistelse. 

Då kommer dom i gympadojor och inga varma tröjor och så. Det märks 
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på klasserna. Men sedan är det skillnad på olika skolor med. Y-

skoleelever är i regel bättre klädda än elever från X-skolan. 

Intervjuare: Ja, det är ju lite grann vad dom har vilken utrustning dom har hemma 

också. 

Ekobussledaren:  Ja, och hur vana dom är att vara ute. Ute, för dom, det var ju att gå från 

bussen till skolan.  

 
Men att de teoretiska förberedelserna är viktiga poängterar han: 
 

Ekobussledaren: Ja, det är ju helt klart så att en exkursion blir mycket bättre när eleverna 

har jobbat med den innan. Det finns ju skolor då som har bokat 

ekobussen bara för att dom ska boka ekobussen. Dom har ingen djupare 

tanke med vad det ska leda (till). Och det är rätt värdelöst för då blir det 

bara en utflykt. … Om dom inte förväntas göra någonting utan bara 

förväntas ha trevligt, då blir det inte så trevligt. 
 

5.4.3  Rollfunktioner under exkursionsdagen 

För ekobussledaren är det naturligt att vara den ansvarige ledaren, den som ”har grepp 

över hela dagen”.  Att klasslärarna på detta sätt släppt huvudansvaret tycker han fungerat bra: 
 

Intervjuare:  Är det i huvudsak du som har det övergripande ansvaret för att planera 

dagen? Kan man säga det? 

Ekobussledaren:  Ja, det har väl blivit så mer och mer. Men då har jag planerat dagen 

utifrån skolans önskemål och det bygger på att dom litar på att jag har 

grepp över hela dagen. 
  … 

Ekobussledaren: Jag har anpassat mig till dom och dom har tagit till sig en del av mitt. 
 
I dialog med klasslärarna och av egna erfarenheter tycker han sig ha blivit mer trygg i sin roll 

som ansvarig ledare.  
 

Ekobussledaren: Jag tror att jag är lite friare, lite lugnare. Jag hade nog planerat dagarna 

mer i detalj från början. Jag hade skrivit upp klockslag, när det och det 

ska hända och när vi ska flytta oss från ett ställe till det andra. Jag tror att 

jag har vågat att släppa en del. 
 
Ambitionen att hinna med så mycket som möjligt får stå tillbaka för en mera tillåtande attityd: 
 

Intervjuare:  Hur inställningen till dina uppgifter har förändrats? Hur du jobbar? 

Ekobussledaren: Ja, jag tror att det är det viktigaste, en viktig sak med exkursioner, att det 

får ta tid. Man kommer ändå hem och man kommer ändå igenom det där 

man har tänkt att göra. Låta dan gå lite som den gör. 

 47



 
5.4.4  Val av arbetsmetod under exkursionsdagen 

I skogsexkursioner är det oftast rutanalys som görs. Då får klassen göra jämförelser 

mellan biotiska och abiotiska faktorer för tillväxt i olika rutor som är representativa för respek-

tive skogstyp. Med sig har man oftast en teoretisk modell från skolans läroböcker och arbetar 

med traditionell naturvetenskaplig metod: 
 

Ekobussledaren: En del lärare hade det som ett krav, (att) dom skulle göra samma rutor i 

naturskogen som vi gjort på andra ställen. Och den rutan tar ju rätt lång 

tid, då i den skogen. Det är många arter och det är mycket (att beskriva), 
 
Som framgår av ovanstående citat har både exkursionsledaren och klasslärarna gått ifrån den 

modellen när det gäller naturskogen. Även i stort verkar arbetsformerna förändras. Tidigare har 

man arbetat med i förväg utdelade instruktioner som syftat till att efteråt kunna skriva en 

rapport. Detta har ibland fått absurda konsekvenser: 
 

Ekobussledaren: Eleverna var väldigt bundna vid att följa vad som stod i dom här ex-

kursionshandledningarna. Studera område A, jämför med område B. Såg 

man en kungsörn mellan område A och B så var det ingen som hade tid 

att titta på den, för det stod inte någonstans i exkursionshandledningen. 
 

På senare år har man medvetet gått in för en mera upplevelseinriktad verksamhet: 
 

Ekobussledaren: Det är ju också något som har ändrats. Förväntningarna från skolorna 

var mycket mer, ni ska gå igenom det och det och det och det och det. 

Alla dom här momenten ska hinnas med under dagen. 
 
Under sjöexkursioner gör man jämförelser mellan olika typer av sjöar. Då tas olika mätvärden 

som ger underlag för bedömningen. Ekobussledaren anser här att värderingen av resultaten 

med fördel kan ske i klassrummet efteråt: 
 

Ekobussledaren: Man kan samla in proverna och man kan ta en del värden, men det är 

ingen ide att stå ute och prata så himla mycket om det. Det gör man 

bättre i klassrummet sen när man strukturerar. 
 
Föreläsningsformen anser han fungerar dåligt i utomhusmiljön: 

 
Ekobussledaren: Och det blir ju lätt tidsnöd och lätt  mycket föreläsningar. 

  … 

Ekobussledaren: Utlärt och inlärt är ju inte riktigt samma sak.  
 
Han anser att det är genom upplevelser med många sinnen inblandade som man lär sig bäst: 
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Intervjuare: Det där med ”Gömma i skogen”, det är ju väldigt starkt 

upplevelsebaserat. Det kan man väl inte säga att det fyller sin plats i 

”mäta-väga”-pedagogiken? 

Ekobussledaren:  Nej och det är just det. Den övningen, i slutet på dan, den har ju ersatt 

ett kompendium som hette ”Urskogen”, där man ska beskriva, alltså 

skriva ner när man var där, hur det såg ut och vilka arter som fanns. Jag 

tror att mina elever som har suttit en halvtimme själv i urskogen, har 

djupare förståelse för den miljön än vad dom som sprang runt med sitt 

stencilhäfte och mätte omkretsen på träd gjorde. 
   
Likaså bygger mycket av upplevelsen på att man gör exkursionen till ett äventyr: 
 

Ekobussledaren: Vi går ju aldrig på spänger på mossen, vi går ju alltid ”off road” då, där 

det är så blött som möjligt.  Men det är ju meningen, tycker jag, när man 

är ute med fjortonåringar, att en tredjedel eller hälften ska plurra. Det 

förväntar sig ju eleverna (skrattar) också. Det är ju ett äventyr att gå och 

försöka ta sig torrskodd över. Och dom flesta klarar ju inte det. Dom har 

kul, och vi har rätt roligt med (skrattar). Dom ser ju att jag går rätt fram 

och så fattar dom inte, att jag går på tuvorna även om jag har visat dom. 

Då lär dom sig det den hårda vägen. 

 
 
5.4.5  Förhållningssätt och övergripande mål med exkursionen 

Ekobussens verksamhet innebär ett stora möjligheter till variation. Men i de oftast 

förekommande kurserna, Naturkunskap A och Biologi A är jämförelser mellan olika biotoper, 

främst skogsbiotoper och jämförande sjöundersökningar de vanligaste. Huvudsyftet med 

exkursionen är då enligt ekobussledaren: 
 

Ekobussledaren:  För det man gör på en exkursion, tycker jag, med en gymnasieklass, det 

är att man skaffar sig en gemensam referensram. Alla har varit i lövskog, 

alla har varit i barrskog. Dom har inte sett samma saker, men man kan 

koppla tillbaka i resonemanget till det alla har upplevt. 
 
Att alla varit med om samma upplevelse gör att man senare i kursen kan göra återkopplingar 

till upplevelsen under exkursionen. Därmed framträder inte bara saken i sig utan man får även 

upplevelsebaserade kopplingar som är värdefulla för förståelsen: 
 

Ekobussledaren: Det är det som märks om man träffar någon som har gjort det på 

grundskolan, om man träffar dom två tre år efteråt. Det enda dom 

kommer ihåg det var att det var våran klass som plurrade (båda skrattar). 

Och sedan att det var oerhört skönt att sitta i skogen. 
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Genom att man skapat starka minnesspår anser han att man skapat bästa möjliga villkor för en 

positiv känsla för naturen: 
 

Intervjuare: Vilket som är det viktigaste du vill att eleverna ska ha med sig efter en 

dag med ekobussen? 

Ekobussledaren:  Att man på något sätt kan påverka attityden till att vara ute och till natur 

och så. Det är någonting som är kul och att det berör en. Man startar 

några tankar, frågeställningar. Och som elev, att man har blivit något … 

nyfiken eller känner själv att man har lärt sig något nytt eller fått något 

ett sätt att se på skogen, vatten eller vad det nu kan vara. 
  … 

Ekobussledaren: För det är ju också nånting jag upptäckt genom åren, att jag upphör 

aldrig att förvånas över hur ungdomar tänker och hur lite dom vet och 

kan om naturen. 
 
5.4.6  Efterarbete och respons 

Eftersom exkursionsledare och klasslärare är tillsammans många timmar under exkur-

sionsdagarna förekommer ett informationsutbyte om hur exkursionen inordnas i den ordinarie 

undervisningen. Ändå har det framkommit att det är det område som är minst belyst för 

ekobussledaren: 
 

Intervjuare: Vet du i vilken utsträckning dom arbetar med exkursionerna efteråt? 

Ekobussledaren: Det är olika. Dom som hade naturkunskap på skola 1 som har gjort dom 

här exkursionerna, dom hade väl, vad var det 28 timmar, tror jag. Och 

åtta var exkursionen. Ett par timmar var förberedelser och en, fyra fem 

timmar var efterarbete. Så det var en stor del av den kursen. Och där, där 

tror jag dom ägnade minst en eller ett par lektioner åt efterarbete. 

Intervjuare: Vad sa du? Naturkunskapen på skola 1? 

Ekobussledaren: Ja. Nej, jag har inte riktig … jag har ingen riktig återkoppling, för jag vet 

bara vad lärarna säger. Jag tror,  jag har fått intryck i alla fall av att dom 

har minst en, och för det mesta ett par lektioner. 
   
Vissa lärare vidarebefordrar rapporter och annat skrivet material till ekobussledaren: 
 

Ekobussledaren: Jag tror att alla har kvar det här att oavsett vilken skola det och vad vi 

gör så får dom skriva … en fri del där dom skriver vad dom tycker om 

dagen, och hur dom upplevde dom olika miljöerna. Det tycker jag är 

intressant om jag får läsa en rapport ibland. Det är väl den sidan jag 

bläddrar fram till och tittar på i så fall. 

Intervjuare: Får du någon återkoppling?  Du får en del rapporter? 

Ekobussledaren: Ja, jag får dom ibland. Det är ofta väldigt kul att läsa för dom skriver att 
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det var underbart att sitta själv i skogen, ”jag har aldrig varit med om 

något sådant här”.  
 

5.4.7  Pedagogisk sidoeffekt 

När han ser tillbaka på hur verksamheten har utvecklats under de tolv år som ekobussen 

bedrivit sin verksamhet ser han en förändring i fokus. Tidigare fanns en stark betoning på 

elevernas nya kunskaper och upplevelser: 
 

Ekobussledaren: Från början var vi väldigt inriktade på det här med eleverna. När vi 

startade tänkte vi väldigt mycket på eleverna. Ge möjlighet, då att 

komma ut och uppleva och så här… 
 
Med åren ser han att verksamheten har breddats till att också omfatta lärarna i verksamheten. 

Genom sin breda kontakt med lärare som undervisar i biologi och naturkunskap på hög-

stadierna och gymnasierna vinner ett utomhuspedagogiskt synsätt terräng även i den övriga 

undervisningen: 
 

Ekobussledaren:  En del av det som vi ger på exkursionerna kan ju lärarna ge i skolans 

närmiljö, eller på cykelavstånd, eller gångavstånd. 
 … 

Ekobussledaren:  Jag tror med åren så har det nog blivit mer och mer att det handlar om 

att prata med lärare och utveckla deras pedagogik och metodik. Att dom 

får ett annat sätt att förhålla sig till exkursionen. Att dom gör så själva 

sen hemma. Det märker jag ju med åren då, att det blir. Jag träffade ju på 

biologilärare som undervisade ett helt yrkesverksamt liv som aldrig haft 

en exkursion. 
  … 

Ekobussledaren: Men vi har ju märkt detta, nya lärare som kommer ut nu att de är mer 

öppna, allteftersom det skett ett generationsskifte på skolorna så har ju vi 

blivit mer och mer efterfrågade. 
 
Men det handlar inte bara om exkursionerna i sig. Han tycker sig också ha påverkat innehållet i 

exkursionerna. Tidigare har man har ofta varit mån om att tillämpa traditionell natur-

vetenskaplig metod,. Nu ges upplevelsen och känslan för miljön ett högre värde: 
 

Ekobussledaren: Jag vet inte vad lärarna har sagt jag tror att vi har påverkat 

biologiundervisningen så att man har mer exkursioner och ett annat sätt 

att ha exkursioner på. På gymnasiet var det då väldigt inriktat på allt som 

går att mäta och väga och kvantifiera och sätta i tabeller och så. Exkur-

sionerna har varit mycket uppbyggda på sånt, långa artlistor och mycket 

vattenkemi. Det vi trycker mycket på är upplevelser och saker som inte 
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naturvetare normalt sett sysslar med eller som man inte kvantifierar. Och 

jag tror att det kan komplettera det man gör i klassrummet. Alltså lite 

mindre vetenskapligt, att få den (rätta) känslan för miljön.  
 

5.5    Tolkning av respondenternas uppfattningar om exkursionens peda-
gogiska modell och möjligheter 

 

I följande tolkning används undersökningens empiriska resultat i en kategorisering av de 

uppfattningar som kommit till uttryck i observationer, enkäter och intervjuer. Det innebär att 

kvalitativt skilda kategorier har identifierats och etablerats i en fenomenologisk process. Denna 

process beskrivs under rubriken ”Analys” i kapitlet ”Metod och genomförande”. 
 

5.5.1  Exkursion med naturen som lektionssal   

Skolan bär på gamla traditioner av teoretiskt undervisande arbetsformer. Kateder-

undervisning har i skogen ersatts av att ”stå-i-ring” (klass 5) och prata. Detta framgår tydligt av 

observationer och elevutsagor i enkäterna, att det ibland förekommer en föreläsande form. Den 

kombineras med frågor men kan utgöra en ganska enkelriktad kommunikation. I referatet från 

loggboken sägs: ”Arbetsformerna var något passiva för eleverna, men med hög ambitionsnivå 

hos läraren” (klass 6). I denna undervisningsform är överföring av faktakunskaper som huvud-

syftet. Exkursionen skulle kunna bytas ut mot klassrummet och därigenom får platsen ingen 

eller reducerad betydelse i sammanhanget. I extremformen bortser man helt från denna. 

Sinnesorgan som skulle kunna vara aktiverade registrerar då störningar i föreläsningen, 

insekter, kyla eller incidenter. Elever säger: ”Jag rev mig på en taggbuske” (klass 4) och ”Jag 

frös. Hunger” (klass 6). 

Ekobussledaren är medveten om risken för alltför enkelriktad kommunikation. Han säger 

vid ett tillfälle: ”Det är ingen idé att stå ute och prata så himla mycket om det. Det gör man 

bättre i klassrummet”. Han hävdar också att föreläsningsformen i sig ger tidspress: ”Det blir 

lätt tidspress och mycket föreläsningar.” Lite ironiskt säger han också: ”Utlärt och inlärt är ju 

inte riktigt samma sak”. 

I lärarnas utsagor framgår risken med en passiv elevroll endast indirekt. En lärare 

framhåller ekobussledarnas expertstatus och auktoritet på området. Flera lärare nämner att det 

särskiljande med exkursionen från den vanliga undervisningen är att det är en annan röst som 

förmedlar informationen. En lärare säger: ”En ny individ som berättar samma sak.” I elevernas 

utsagor är de däremot ofta förekommande. Elever uttalar också att det var ”lite segt att stå och 

lyssna ibland” (klass 4) och ”lite för långt tjat om en liten sak” (klass 5). I referatet från 
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loggboken som gjordes i klass 4, skola 2 står det: ”Gruppen visade viss brist på tålamod och 

lyssnade inte alltid så koncentrerat på exkursionsledaren.” 

Kategorin bär också flera motsättningar inom sig. Det kan vara ett väl genomfört och 

engagerat berättande som utgör denna föreläsande och enkelriktade kommunikation. I detta fall 

störs man inte av ovidkommande företeelser. Flera elever uttrycker beröm för ledarnas 

sakkunskap och engagemang. Även ämnesområdet blir intressant just genom det professionella 

föreläsandet. Elever från klass 6 säger: ”Man fick en bättre `live-syn` på skogen” och ”läraren 

pratade om det som var viktigt”. Från andra klasser sägs att ”han förklarade bra” (klass 4) och 

”ledaren kunde mycket, berättade bra” (klass 2). I elevutsagorna uppvisas uttalanden som 

uttrycker att eleverna vill att nya saker ska hända i en snabbare takt än läraren vill förmedla. Att 

sänka tempot blir då ett pedagogiskt knep. Ekobussledaren säger uttryckligen i intervjun att ”en 

viktig sak med exkursioner (är) att det får ta tid”. En tredje sak som uttrycks av ekobussledaren 

är att det åtminstone tidigare varit en förväntan från klasslärarna att så mycket fakta som 

möjligt ska presenteras. Ekobussledaren säger: ”Förväntningarna från skolorna var mycket mer, 

ni ska gå igenom det och det och det.” Kvantifierandet blir överordnat upplevelsen. 

Upplevelserna i den icke-editerade miljön blir underställda exkursionshandledningen. ”Såg 

man en kungsörn så var det ingen som hade tid att titta på den, för det stod inte i 

exkursionshandledningen”, säger ekobussledaren. Relationen till ordinarie undervisning blir 

alltså, per automatik, stark. Man fortsätter en lektion, fast med en ny föreläsare och utomhus. 

 

5.5.2  Exkursion med naturen som studieobjekt       

Naturvetenskap är inte helt igenom teoretiska ämnen. Genom praktiska inslag av 

observationer, experiment och fältstudier kan man med den logisk-empiriska vetenskapliga 

metoden utöka kunskapsmassan. Exkursioner blir en del av de etablerade arbetsformerna. Att 

genomföra exkursioner för att få kvantifierbara resultat i form av mätningar och beräkningar 

utgör därför en kvalitativt avskild kategori. Ekobussledaren säger vid ett tillfälle: ”På 

gymnasiet var det då väldigt inriktat på allt som går att mäta och väga och kvantifiera och sätta 

i tabeller och så.” Även flera av lärarna nämner att exkursioner, framförallt sjöexkursionen, till 

stor del handlar ”nog faktiskt (handlar om) väldigt mycket mätvärden”. Syftet med 

kvantifierbara resultat är att kunna göra bedömningar och att man ska kunna dra slutsatser om 

naturtyper och olika typer av sjöar, visuellt studerade exempel. 

I undersökningens enda sjöexkursion användes detta arbetssätt. Det beskrivs positivt i 

referatet från loggboken: ”Eleverna indelades i grupper som fick bestämda arbetsuppgifter, 

därefter skulle redovisningen ske i tvärgrupper av dessa, så att alla fick tillgång till alla resultat. 
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Arbetet med insamlandet av resultaten gick bra, klassen visade ganska stort ansvar för arbetet” 

(klass 3, skola 2). Ur elevernas och lärarens perspektiv kom fokus här att hamna mycket på 

brister i utrustningen. Elever i klass 3 skriver: ”Håvarna fungerade inte” och ”båten läckte”. 

Även läraren var kritisk: ”Enligt läraren bidrog trasig utrustning till att dagen inte blev vad som 

förväntats” (utdrag ur referat av loggbok för klass 3, skola 2). 

Eleverna berör inte denna typ av aktivitet i samma utsträckning som den föregående. 

Anledningen kan sökas i att denna arbetsform främst kommer till uttryck i andra sammanhang 

än de huvudsakligen observerade. Några elever i en klass som hade skogsexkursion beklagar 

att man inte fick utföra mätningar: ”Vi fick inte göra så mycket experiment” (klass 6) och ”Vi 

skulle ha fått ´utforska` mer” (klass 6). Inte heller lärarna markerar på skogsexkursionen att det 

experimentella ska resultera i artlistor och kvantifierade data. I en intervju sägs emellertid om 

rutanalys: ”Dom gör en undersökningsruta, tio gånger tio meter, där dom tittar på träden, pH-

värde, ljus, vatten och mineralämnen”. 

Kopplingen till ordinarie undervisning sker dels på förberedelsestadiet genom att 

instruktioner i form av arbetsuppgifter delas ut, dels i efterarbetet genom att man rapporterar de 

resultat man fått. Framförallt en skola har tidigare haft omfattande avrapportering, men på 

senare tid minskat den. Någon lärare markerar dock att den formella rapporten är viktig. 

Läraren hävdar att man kan göra rapportskrivandet mer positivt genom att det baseras på något 

som ”varit roligt”. Innehållet förefaller dock var traditionellt med mätvärden och artlistor. 
 

5.5.3  Exkursion med naturen som källa till upplevelsebaserat lärande 

Flera lärare har uttalat att ungdomar idag inte är så vana vid att vara utomhus. 

Ekobussledaren säger: ”Ute, för dem, det var att gå från bussen till skolan.” Lärare har uttalat 

att man är sämre klädd och utrustad än förr och en annan säger: ”Vissa har ju aldrig grävt en 

grop i jorden till exempel”. Om uppfattningen hos de vuxna är sådan, är det rimligt att man vill 

ge eleverna en mera upplevelsebaserad erfarenhet när man har exkursion med ekobussen. Det 

innebär att man inte så starkt fokuserar mätdata utan mer, som en lärare säger, ”att få en 

naturupplevelse över huvud taget”.  Denna lärare fortsätter: ” Har man aldrig varit ute i en skog 

så vet man inte vad det är att bevara för någonting.” 

Ett annat uttryck för att upplevelsen och att erfara med många sinnen betonas, är den 

övning som i regel utförs sist på exkursionsdagen, ”Gömma i skogen”. Den innebär att klassen 

går en runda i skogen och eleverna placeras ut ensamma, endast med kännedom om vilken 

riktning resten av gruppen gått. Där får de sedan sitta upp till en halvtimme utan kontakt med 

andra. Den som först placerats ut, i regel en lärare, ansvarar för att samla ihop klassen igen 
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genom att man fortsätter vandra. Varje elev får på så vis ansvar för att peka ut vägen som 

resten av klassen gått. Ekobussledaren berättar: ”Den övningen då, i slutet på dan. Den har ju 

ersatt ett kompendium som hette ´Urskogen´, där man ska beskriva, alltså skriva ner när man 

var där, hur det såg ut och vilka arter som fanns. Jag tror att mina elever som har suttit en 

halvtimme själv i urskogen, har djupare förståelse för den miljön än vad dom som sprang runt 

med sitt stencilhäfte och mätte omkretsen på träd gjorde”. 

Det framgår alltså tydligt att det är sinneserfarenheten som är det viktiga. Eleverna har i 

sina kommentarer fällt både positiva och negativa omdömen om detta. Elever har skrivit att det 

var roligt att ”(komma) ut och röra på sig med klasskompisarna” (klass 3) och även att ”sitta 

ensam i skogen” (klass 1). En elev i klass 5 skriver att det var positivt ”att få återskapa 

närkontakten med vissa miljöer” och en i klass 4: ”Att gå i den gamla skogen var roligast. Blev 

som ett äventyr”. Några har mera negativa synpunkter: ”Lååång promenad i skogen” (klass 1) 

och ”(det var tråkigt att) sitta ensam i skogen. Man frös bara” (klass 6). Men att skapa 

känslomässiga spår, ett äventyr, verkar vara ett medvetet grepp från ekobussledarnas sida. 

Ekobussledaren berättar att han får kommentarer från elever flera år efteråt som minns vad man 

gjorde den där dagen i skogen: ”Det var våran klass som plurrade. Och sedan att det var oerhört 

skönt att sitta i skogen”. Sambandet mellan ordinarie undervisning och exkursionen blir i detta 

fall svagare. Upplevelserna talar i mångt och mycket för sig själva och har ett egenvärde. Dock 

brukar någon form av reflektion äga rum, antingen i skriftlig form eller i form av ett 

seminarium där man berättar för varandra. En lärare säger om efterarbetet: ”Skolan lägger ju 

ner så mycket pengar på det. Och då tycker jag att man ska inte bara slarva över det, utan man 

ska tänka till ett par gånger och så göra ett arbete om det”. 

En annan form av anknytning är det som både ekobussledaren och en av lärarna pratar 

om, att skapa sig en gemensam referensram. Läraren säger: ”Man diskuterar vad man har 

kommit fram till och vad man har sett och att man hela tiden anknyter till den. Ja, men det var 

ju det här ni såg med ekobussen och så! Det var ju det här vi gjorde då! Tänk så som du tänkte 

då!” Detta är ett pedagogiskt grepp som använder de känslomässiga upplevelserna i ett rentav 

vetenskapligt sammanhang. 
 

5.5.4  Exkursion med naturen som utflyktsmål 

Med exkursion menas någon form av organiserat lärande i naturmiljöer. Gränsen för vad 

som är lärande och vad som inte är lärande kan göras till föremål för tolkning. Det finns 

emellertid inslag under exkursionsdagen som kan ha drag av nöje eller förefalla ”onyttiga”. 

Utsagor som inte kan kopplas till någon form av organiserat lärande kan avskiljas i en kategori 
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som kan benämnas ”exkursionen som utflykt”. Ett sådant inslag är att äta utomhus. I referatet 

från loggboken för klass 2 står det: ”Trots de yttre omständigheterna var stämningen i klassen 

god och man fikade på en loge istället för utomhus.” Även elever har angett gemenskapen i 

klassen som något positivt med dagen, att ”äta ute” (klass 2), ”fika” (klass 1) och att ”leka med 

klassen” (klass 5). Man har i en utsaga till och med angivit att det var en rolig händelse ”när 

bussen stannade” (klass 2). Frågan är då om inslag har rena upplevelseaspekter eller om det i 

alla situationer finns ett lärande. Att till exempel, som klass två fick göra, kliva ur bussen och 

sitta vid kanten av en motorväg och se bilarna susa förbi, innebär också en lärdom man kan ha 

nytta av. Dessa ovidkommande händelser får också sin betydelse.  

Att vara förberedd, både inför förväntade och oväntade situationer vill dock 

ekobussledaren inpränta vikten av: ”Det är ju helt klart så att en exkursion blir mycket bättre 

när eleverna har jobbat med den innan. Det finns ju skolor då som har bokat ekobussen bara för 

att dom ska boka ekobussen.” Han påpekar också att varje aktivitet under dagen måste vara 

motiverad utifrån en ”djupare tanke med vad det ska leda”. Han jämför det med en utflykt: 

”Om dom inte förväntas göra någonting utan bara förväntas ha trevligt, då, då blir det inte så 

trevligt.” Utifrån ovanstående kategori blir exkursionen med ekobussen endast en isolerad 

företeelse, något som inte har sammanhang med den övriga ekologiundervisningen. I de 

undersökta gymnasieklasserna har få utsagor givit uttryck för att exkursionen uppfattats som en 

ren ”nöjesresa”.  

 

 

6. DISKUSSION  
  

Frågeställningarna som belysts i denna studie har berört hur en undervisningsmodell i 

form av en ”rullande naturskola” uppfattas av deltagarna och hur samverkan sker mellan 

naturskolan och ordinarie undervisning. Som bakgrundsraster kan man då se skolans utveckling 

i några olika avseenden.  Först kan nämnas de alltmer påtagliga konsekvenser den rika världens 

livsstil får i våra liv och som kräver dels en alltmer avancerad och miljöanpassad teknik när det 

gäller förbrukning av ändliga resurser och energi, dels en rättvisare fördelning av de vinster 

som kan göras i form av material- och energisnålare produkter. Skolans styrdokument ger 

härvid möjligheter till ett friutrymme att agera på olika sätt. Det handlar vidare om skolans 

arbetsformer och den pedagogiska utveckling som sker. Genom konstruktivismens idéer, där 

Vygotskij och Piaget varit banbrytande och pragmatismen, med John Dewey som portalfigur, 

har ett alltmer elevaktivt arbetssätt blivit aktuellt. Skolans arbetsformer har därvid förändrats 
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eller åtminstone utsatts för ett förändringstryck. Under senare år har ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv gjort sig alltmer gällande i synen på utbildningsområdet. Man betonar då att platsen 

för lärandet har betydelse för möjligheterna att lära, främst genom att man genom flera olika 

sinneserfarenheter kan beröras djupare. Traditioner har utmanats, men även här ger skolans 

styrdokument stöd för nytänkande och uppmuntran att bryta med gamla invanda arbetsformer. 

Vidare har den traditionella naturvetenskapliga arbetsmetoden i viss mån belysts. I 

positivistens värld kan man genom empiriska studier eller experiment erhålla resultat. Dessa 

resultat relateras till tidigare etablerade bevis och man kan med logikens hjälp dra nya 

slutsatser som därmed anses provisoriskt bevisade. Denna metod stödjer sig främst på kvanti-

fierbara data. Dess tillämpning på samhälls- och beteendevetenskaperna har varit omstridd och 

parallellt har ett kvalitativt synsätt etablerats främst inom dessa områden. Konflikten kan sägas 

ha korsbefruktat båda synsätten i så måtto att man numera ofta använder sig av flera empiriska 

datainsamlingsmetoder och därmed minskar risk för skevhet och faktafel. Triangulering har 

blivit mer använd inom vetenskapen. 

Det undersökta fenomenet har alltså varit Jönköpings kommuns naturskola, en exkur-

sionsbuss för högstadie- och gymnasieklasser. Ekobussen har haft verksamhet i tolv år, från 

början i projektform, men efterhand mera permanent. Dess verksamhet har i relativt ringa grad 

varit föremål för undersökningar. Denna studie har varit inriktad på att belysa hur ekobussens 

pedagogiska modell uppfattas av deltagarna (exkursionsledare, lärare, elever och ekobuss-

ledare) samt hur samverkan sker mellan ordinarie undervisning, främst in naturvetenskapens 

område, och den praktiska exkursionsverksamhet ekobussen bedriver. Metoden har varit både 

kvalitativ och kvantitativ. De kvalitativa inslagen har i form varit deltagande observation och 

djupintervjuer med berörda, det kvantitativa inslaget har varit enkäter till elever före och efter 

exkursion. 
 

6.1  Uppfattningar om den pedagogiska modellen hos deltagarna. 
 

I begreppet ”pedagogisk modell” innefattas här det som utgör exkursionens skeenden, 

inkluderat för- och efterarbete i skolan. De kan sammanfattas i de frågeområden som redovisats 

i intervjuerna. Det handlar om praktiska och teoretiska förberedelser, rollfunktioner, val av 

praktisk arbetsmetod, förhållningssätt och övergripande mål samt efterarbete och respons.  

Ekobussen bedriver en mycket populär verksamhet i Jönköpings kommun. Efterfrågan är 

betydligt större än tillgången och såväl på skolorna som i ekobussens administration får hårda 

prioriteringar göras. Tillgängliga tider fördelas på ett sätt som  i huvudsak upplevs som rättvist 
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mellan skolorna. Ändå når man inte alla intresserade, en gymnasieskola använder aldrig 

ekobussen, en annan i mindre utsträckning och en tredje med prioriteringar av de natur-

vetenskapliga utbildningarna. På grundskolan tvingas man säga nej till många klasser och även 

här har det funnits en tradition av att vissa skolor utnyttjat ekobussen mer än andra.  

I undersökningen visar det sig att 55 % av de tillfrågade eleverna någon gång tidigare 

varit ute med ekobussen. Nämnas bör då att det finns ett antal inresande elever från 

grannkommunerna som inte på högstadiet haft chansen att få göra någon exkursion. Man når 

alltså på gymnasienivå till en högre andel med erfarenhet, men troligen går många elever i 

Jönköpings skolor som aldrig fått chansen till en ekobussexkursion. Genom en ny 

bokningsmetod har större rättvisa skapats så att fler skolor får göra exkursioner. Det innebär 

dock att skolorna får sig tilldelat en tid för exkursion. Detta blir inte alltid när man helst önskat 

och därför kan exkursionen komma när kursen ifråga är avslutad och även på andra sätt olämp-

ligt i förhållande till kursplaneringen. Lärarna uttrycker dock stor förståelse för problemet och 

ser det som underordnat fördelen att över huvud taget få använda ekobussen. Enligt ekobussle-

daren är systemet ”optimerat”, d.v.s. man kan inte ytterligare förbättra situationen för skolorna. 

Lärarna är mycket positiva i beskrivningen av verksamheten. Man berömmer 

exkursionsledarnas sakkunskap, pedagogiska förmåga, bussens utrustning och över huvud taget 

möjligheten att få göra något laborativt med klassen där skolans begränsningar annars hindrar. 

Kontakter som tas före exkursionerna präglas av förtrogenhet med situationen. De mer erfarna 

lärarna känner ekobussledarna och man använder ungefär samma dagsplanering för varje typ 

av exkursion. Flexibilitet råder när det gäller att ta vara på möjligheter eller parera för problem 

som uppstår. Nya lärare får kännedom om verksamheten genom samtal med mera erfarna 

lärare, men även genom kontakter direkt med ekobussledarna. På så sätt har etablerats en 

rollfördelning där klassernas lärare har ansvaret att förbereda eleverna för dagen, när det gäller 

kläder, mat, utrustning och teoretiska förberedelser. Likaså har de ansvaret för efterarbetet i 

skolan. Under exkursionsdagen fungerar de huvudsakligen som assisterande lärare och ”fyller i 

där det behövs och hjälper till”. Under själva exkursionen är alltså exkursionsledaren 

huvudansvarig för genomförandet. Det finns också en risk med den nära kontakten mellan 

klassernas lärare och exkursionsledarna. Om arbetet bedrivs i samma miljö och med samma 

arbetsmetod riskerar rutinerna att hämma dynamiken. Det finns inga tecken på att 

verksamheten ”fastnat i gamla hjulspår” men vaksamhet inför risken kan vara en fördel. 

Även eleverna är mycket positiva till verksamheten, såväl före som efter exkursion var 

cirka 80 % av eleverna positiva (d.v.s. angav svaret ”mycket roligt” eller ”ganska roligt”). 

Värderingen av exkursionsledarens insats gav ännu högre betyg. Mer än 96 % av eleverna 
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angav efter exkursion något av de två positiva omdömena. Eleverna anser sig i huvudsak väl 

förberedda, både teoretiskt och praktiskt. 74 % av eleverna ansåg sig ”mycket väl” eller 

”ganska väl” förberedda. Efter exkursionen hade denna siffra stigit ytterligare. Det fanns dock 

stora variationer mellan klasserna, något som tyder på en potential till förbättring. 8 % av 

eleverna klagade på bristande information inför exkursionen. Förberedelserna inför dagen är 

alltså av största vikt, två klasser uttryckte sig mest negativt om förberedelserna. Den ena 

drabbades av dåligt väder, vilket ställde höga krav på utrustning och den andra fick använda 

trasig materiel. Elever tillhörande naturvetenskapliga programmet har innan exkursionen gjort 

mera noggranna teoretiska förberedelser än eleverna från samhällsprogrammet. Troligen beror 

detta på det faktiska fokus utbildningen har, man talar mer om markens kemi, försurning, 

cirkulation av mineralämnen och har därmed ett mera kvantitativt vetenskapligt synsätt på 

exkursionsmålet än samhällsprogrammet har. Men i intervjuerna med framförallt lärare från 

skola 1 framkommer en mera upplevelseinriktad syn på exkursionsdagen. 

Valet av arbetsmetod görs utifrån tradition och en samsyn mellan exkursionsledare och 

klassens undervisande lärare. I undersökningen ingår främst skogsexkursioner som behandlar 

markekologi och förhållandet mellan natur- och kulturskog, men även en sjöexkursion 

genomfördes. Där koncentrerades arbetet på att karakterisera sjön med hjälp av mätdata och 

artlistor från sjön, samt beskrivning av miljön som omgav sjön. Skogsexkursionen bygger på 

jämförande undersökningar mellan olika miljöer. Lövskog jämförs med olika typer av 

barrskog, (gammal bondeskog, kalhygge, granplantering och naturskog). Man behandlar även 

hag- och ängsmarkers betydelse. Arbetsmetoden är i huvudsak rutanalys. Det innebär att man 

inventerar faktorer som påverkar tillväxten och gör en grov artskattning. Tidigare har, 

åtminstone i vissa klasser på framförallt NV-programmet, redovisningen varit mera detaljrik 

och ställt högre krav på redovisning. Nu är den mera ett ramverk för att skapa ett helhetsintryck 

av miljön. Kraven på redovisning har sänkts vilket i vissa fall påverkat intensiteten. I huvudsak 

har dock eleverna varit väl motiverade att utföra arbetsuppgifterna. Kanske kan man tydligare 

uttrycka förväntningarna på ett resultat när det gäller helhetsintrycken av miljön. Nu ingår de 

främst i det samtal exkursionsledaren för med gruppen.  

Under exkursionsdagen ingår alltså dels praktiska arbetspass, i form av rutanalys, dels 

genomgångar där exkursionsledaren styr samtalet. Det är i denna fas som de mest negativa 

synpunkterna på exkursionsdagen som helhet framkommer. Ett ganska stort antal elever 

påpekar den passiva roll de intar. Någon säger ”lite för mycket stå-i-ring”, en annan ”lite segt 

att stå och lyssna ibland”. Andra elever uttryckte att de vill ”utforska mer” eller att de ville 

”göra mer experiment”. Eleverna uttrycker uppskattning för engagemang och kunskaper hos 
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exkursionsledarna men tycker att genomgångarna blir för långa. Det förefaller finnas en 

potential att utveckla arbetsformerna från det mera kvantitativa resultatredovisandet till ett 

ännu starkare upplevelsebaserat lärande. Man har redan tagit ett steg på vägen i naturskogen. 

Där utfördes också tidigare rutanalys, med en stor artrikedom och komplicerad analys. Nu går 

man en längre vandring i den bitvis svårtillgängliga terräng som naturskogen utgör. Ofta gör 

man övningen ”gömma-i-skogen”, som innebär att man får sitta helt ensam i skogen upp till en 

halvtimme. Den förefaller vara mycket uppskattad av samtliga kategorier av deltagare. 

Samtidigt måste sägas, finns det ett egenvärde i att bjuda motstånd. Elever i tonåren kan 

uppvisa bristande tålamod både ensamma i skogen och i ett lärarlett samtal, det framkom 

tydligt under exkursionsdagarna med deltagande observation. Att då inte dras med i ett upp-

skruvat tempo är något som exkursionsledarna utnyttjar. Ekobussledaren säger: ”En viktig sak 

med exkursioner (är) att det får ta tid.” Att dynamiskt hantera detta är en utmaning. Ofta kan 

klassen fångas av att exkursionsledaren visar en ovanlig lav eller fågel om det görs på rätt sätt. 

Hur efterarbetet sker verifieras främst i lärarnas utsagor. Det förefaller som det formella 

rapportskrivandet får ge vika för en friare bearbetning av exkursionen. På skola 1 sker det 

genom enskilda eller parvisa skriftliga redogörelser för dagen där utrymme ges för att beskriva 

upplevelserna. De är obligatoriska och betygssätts. På skola 2 var situationen en annan, den 

ena klassen, samhällsklassen skulle sammanställa en formell rapport i grupp och fick viss tid 

under skoldagen för att färdigställa den, den andra klassen hade redan avslutat kursen och 

därmed också blivit betygssatta i ämnet. Detta kan vara en bidragande anledning till att denna 

klass inte lyssnade så koncentrerat till exkursionsledaren som andra klasser. På skola 3 har 

man försökt annorlunda redovisningsformer. Man har tidigare haft en tradition av att skriva 

omfattande laborationsrapporter. Det förefaller som om redovisningens kontrollerande 

funktion delvis finns kvar även om formerna förändrats. 

Det övergripande målet med dagen uppvisar stor spännvidd. Från uttalanden som 

fokuserar kunskapsmål, om än som koppling mellan teori och praktik, ”att få se det i 

verkligheten… som man läser om i böcker eller tittar på på planscher”, till rena upplevelsemål  

” att man är ute och känner på träden och trädrötterna och barken”. Svaren antyder att det finns 

en underliggande konflikt mellan teoretisk kunskap och upplevelse. Kanske kan man uttrycka 

det som att man inte vågar lita på att man lär sig om exkursionen är mera upplevelsebaserad. 

Denna tvekan är av akademisk natur och sprungen ur positivismen. I en anekdot säger en man 

att han lärt sin hund tala. När en vän ifrågasätter saken säger mannen: 

- Jag sa att jag lärt honom det, inte att han lärt sig! 

Ekobussledaren uttrycker det: ”Utlärt och inlärt är ju inte riktigt samma sak.”  
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Att känna trygghet och tillförsikt i att eleverna lär sig genom upplevelser och 

sinneserfarenheter har starka företrädare. Genom historien har stora pedagoger som Comenius 

och Pestalozzi förespråkat en pedagogik som bygger på sinneserfarenheter. Genom konstruk-

tivismens företrädare som redan nämnts, genom alternativa pedagogikformer som Montessori-, 

Reggio Emilia- och Waldorfpedagogiken samt inte minst modern pedagogikforskning stödjer 

tesen att man genom sinneserfarenheter stärker inlärning, framförallt det man kallar djupinlär-

ning/holistisk (Marton, Hounsell & Entwistle 1990) eller ikonologisk (Panowsky 1980). 

Denna typ av inlärning kontrasteras av ytinlärning/atomistisk eller ikonografisk. Man kan 

rentav hävda att den svenska skolans styrdokument är starkt präglade av Deweys synsätt. 

Främst har detta skett genom Dewey och pragmatismen, där begreppet ”learning by doing” har 

en central position. Genom deltagande snarare än betraktande väcks intresse, genom deltagan-

de blir man medskapande i en process som inte har ett givet slut. 

En utmaning för den pedagogiska modellen blir då att finslipa sina verktyg så att eleverna 

som varit med om en exkursion verkligen upplever stark nytta med exkursionen. 

Undersökningen visar att relativt låga värden för ”mycket stor” nytta, högre för NV-

programmet än SP-programmet. Efter exkursion var värdena lägre, framförallt bland NV-

elever. Resultaten kan tolkas så att NV-elever tror sig få använda den kvantifierbara arbets-

metoden som upplevs ”mera nyttig”. Under exkursionen får de vara med om en mera upplevel-

sebaserad erfarenhet som känns mera onyttig. För SP-eleverna som inte hade samma förvänt-

ningar blev istället dagen en upplevelsemässigt positiv överraskning. Andelen som tyckte 

dagen som helhet var ”mycket rolig” hade ökat markant. 
 

6.2 Modellens påverkan till ökat miljömedvetande 
 

Frågan om ekobussens verksamhet kan påverka elever till ett mera aktivt 

ställningstagande i miljöfrågor låter sig inte så lätt besvaras. Genom ett upplevelsebaserat 

arbetssätt (åter-)skapas band med naturen som i tonåren lätt låter sig kapas. Genom 

sinneserfarenheter i skog och vid sjöstranden skapas en motbild till den artificiella värld som 

präglar många ungas vardag. Och genom en ständig återkoppling till de erfarenheter man gjort 

under sin exkursion kan en ökad medvetenhet nås. Det sker genom att referera till 

upplevelserna och till de sinnesintryck man fick vid tillfället. En lärare uttryckte det på följande 

sätt: ”Man diskuterar vad man har kommit fram till och vad man har sett och att man hela tiden 

anknyter till den (exkursionen, förf.anm.).  Ja, men det var ju det här ni såg med ekobussen och 

så! Det var ju det här vi gjorde då! Tänk så som du tänkte då!” 
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Viktigt är dock att ha ett tvärvetenskapligt perspektiv, inga miljöfrågor kan ses som tekniska 

problem, alla har en samhällspolitisk dimension. Därför måste alla i skolan inbegripas i denna 

problematik. Både inom NO-ämnena i sig och i skolan i allmänhet finns risk för att en 

verksamhet som ekobussens kan komma att utgöra ett alibi för att i andra sammanhang inte 

utnyttja utomhusmiljön. Risken kan då bli att en verksamhet utomhus blir en isolerad företeelse 

och inte upplevs hänga samman med undervisningen inom skolans fyra väggar. 

Att låta ett utomhuspedagogiskt perspektiv prägla gymnasieskolan är svårt. Genom ett 

strikt system av kurser och timtal, ämneslärare och klassrumsbokningar finns många faktorer 

som försvårar. I takt med stigande ålder hos eleverna blir också skolan mer abstrakt. I större 

utsträckning än i tidigare skolår är det huvudet som går i skolan, kroppen lämnas utanför. Att 

då ett så radikalt utomhuspedagogiskt grepp som ekobussen utgör kan vinna insteg i gymnasie-

skolan är anmärkningsvärt. För det första genom sin popularitet hos alla deltagare, lärare såväl 

som elever, har det skapat utrymme åt sig. Inför varje terminsstart blir övriga lärare på skolan 

informerade om de olika klassernas exkursioner och lektioner ställs in (vilket schemaläggare 

måste ta hänsyn till vid fördelandet av antalet minuter per vecka). För det andra genom sin 

starka ställning hos Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Jönköping. Man lyckades genom-

föra en satsning i tider av hårda ekonomiska besparingar och satsningen förefaller ha fortsatt 

starkt stöd hos ansvariga i kommunen. För det tredje genom sin direkta och indirekta påverkan 

på kommunens lärare. Det kan sägas vara en ”pedagogisk sidoeffekt”. Genom att ett stort antal 

lärare, främst inom naturvetenskapliga området, får möjlighet att under trivsamma former 

genomföra exkursioner med sina klasser får utomhuspedagogiken nya förespråkare. Man ser 

ekobussexkursionen som en modell för undervisningen som man själv kan tillämpa, om än i 

mindre skala, i sin egen lokala miljö. Skolans lokala geografiska förutsättningar och lärarnas 

kreativa förmåga att utnyttja närmiljön utgör de enda begränsningsfaktorerna. Klasslärare i 

undersökningen har uttryckt att man, trots begränsningar till enstaka fyrtiominuterspass, 

genomför exkursioner i stadsmiljö såväl som i naturmiljöer. Det sker i skolornas närhet och 

vid centralt belägna sjöar och åar. Detta tyder på en påverkan till pedagogiskt nytänkande som 

överträffar andra sätt att söka utveckla skolans arbetsformer. En utmaning kan då bli att utreda 

hur uppfattningar hos ekobussens deltagare, lärare såväl som elever påverkas av den 

gynnsamma miljö för utomhuspedagogiska aktiviteter som ekobussens verksamhet utgör. 

Likaså kan ytterligare behöva undersökas hur ekobussens påverkan på pedagogiken i riktning 

mot ett lärande med alla sinnen, kan ske. Inom naturvetenskaps- och teknikämnena blir detta 

extra betydelsefullt de kommande åren. 
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Bilaga 1 
 
Fördelar med en mobil naturskola enligt rapporten ”Tio år med ekobussen” (2002, s.3). 
 

• Verksamheten medför relativt låga kostnader. Bussen har en driftsbudget på 

100 000-125 000 kr/läsår (reparation av fordon, drivmedel, garage och inköp av 

utrustning) personalkostnaden består av en tjänst (exkursionsplanering/ledning, 

underhåll, städning, inköp och busskörning). Delar av ekonomi och 

bokningsarbetet ligger på Skol- och barnomsorgsförvaltningen. (Fr.o.m. årsskiftet 

2004/2005 övertas detta av Upptech ett teknikcentrum i Jönköping. Även det 

drivs av Skol- och barnomsorgsförvaltningen Jönköping, förf. anm.) 

• Avancerad utrustning, reservkläder, litteratur med mera finns tillgänglig under 

hela dagen. Då ekobussen har en komplett och avancerad utrustning för 

fältverksamhet, kan många skolor få tillgång till materiel som annars är kostsam 

för en enskild enhet. Detta var en viktig orsak till att verksamheten kunde starta i 

en tid av kraftiga besparingar. 

• Transportfrågan löses på ett smidigt sätt. Bussen möter på morgonen upp utanför 

den aktuella skolan, kostsamma och tidsödande resor minimeras därigenom. 

• Verksamheten är flexibel. De olika skolornas behov av exkursionsmål och 

uppläggning av dagar varierar kraftigt. Jämförande biotopstudier (ex sur och 

basisk sjö, lövskog och barrskog, kulturskog och naturskog) kan sällan utföras på 

samma plats. Bussen däremot kan snabbt förflytta klassen mellan olika objekt. 

Om ett exkursionsmål försvinner (t.ex. genom slutavverkning av en skog), kan ett 

annat område användas. 

• Slitaget på enskilda, ofta störningskänsliga miljöer minskar eftersom bussen kan 

variera exkursionsmålen allt efter behoven. Södra Vätterbygdens omväxlande 

natur och kulturlandskap erbjuder (ur svenskt men kanske också ur ett europeiskt 

perspektiv) unika förutsättningar för denna typ av verksamhet. 

 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

ENKÄT 
 

Ekobussen, enkät före exkursion 
 

1. Kryssa i rätt ruta:     
 

 Pojke   Flicka 
 

 Första året    Andra året      Tredje året    
 

2. Vilket program går Du? 
 

 
 

För att koda din enkät: 

• Välj en bokstav o

som du kan komm

du tror du är ensam

3. I vilken kurs ingår exkursionen med Ekobussen? 
 

 Naturkunskap      Biologi       Miljökunskap    
4. Kände du till ekobussens verksamhet sedan tidigare? 

 
 Nej       Ja, jag visste något   Ja, jag har varit u

5. Vilken information har du fått inför exkursionen? 
 
 

 
 

 
6. Hur väl förberedd är Du inför exkursionen? 

 
 Mycket bra     Ganska bra     Ganska dåligt     Mycket dåligt 

 
7. Vilka förberedelser har du gjort?  

 
 
 
 
 

8. Vad har du för förväntningar på exkursionen? 
 
Det kommer att bli … 
 

 Mycket roligt     Ganska roligt     Ganska tråkigt     Mycket tråkigt    
 

9.  Vad tror du att Du kommer att få göra? 
 

 
 

10. Hur mycket nytta tror Du att Du kommer att ha av exkursionen? 
 

 Mycket stor     Ganska stor     Ganska liten   Mycket liten 
 

11. Vad i exkursionen uppfattar du som viktigt och betydelsefullt? 
 

 
 
12. Vad har Du för förväntningar på ekobussens ledare? 

 
 Mycket stora     Ganska stora     Ganska små   Mycket små  Tack för hjälpen! 

 

ch fyra siffror 

a ihåg och som 

 om att skriva. 

 

te tidigare  



Bilaga 3 

ENKÄT 
Ekobussen, enkät efter exkursion 

 
 

1. Kryssa i rätt ruta: 
 

 Pojke   Flicka 
 

 Första året    Andra året      Tredje året    
 

2. Vilket program går Du? 
 
 

 

För att koda din enkät: 

 

• Skriv in den kod du använde i 

morse: 

 

3. I vilken kurs ingår exkursionen med Ekobussen? 
 

 Naturkunskap      Biologi       Miljökunskap     
4. Hur väl förberedd var Du egentligen inför exkursionen? 

 
 Mycket bra     Ganska bra     Ganska dåligt     Mycket dåligt 

 
5. Vad var bra och vad var dåligt när det gäller förberedelser? 

 
Bra:_______________________________________________________________________________ 

  
Dåligt:_____________________________________________________________________________ 

 
 

6. Vad tyckte Du om exkursionen som helhet? 
 
Det var … 
 

 Mycket rolig     Ganska rolig     Ganska tråkig     Mycket tråkig   
 

7. Vad var roligt och vad var tråkigt med exkursionsdagen? 
 

Roligt:_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
Tråkigt:____________________________________________________________________________ 
 
 

 
8. Hur mycket nytta tror Du att Du kommer att ha av exkursionen? 

 
 Mycket stor     Ganska stor     Ganska liten   Mycket liten 

 
9. Vad i exkursionen uppfattar du som viktigt och betydelsefullt? 

 
 

 
10. Vad i exkursionen var mindre lyckat? 

 
 

 
11. Vad tyckte du om ekobussens ledare? 

 
 Mycket bra     Ganska bra     Ganska dåligt   Mycket dåligt 

 
12.  Vad var det som var bra och/eller dåligt? 

 
Tack för hjälpen! 

 



Bilaga 4 
INTERVJUPLAN FÖR LÄRARINTERVJU 

 
Allmänt: 

• Hur lång lärarerfarenhet har Du? 
• Har Du varit på samma skola hela tiden? 
• Vilken är Din allmänna inställning till Ditt yrke? 
• Varför är det viktigt med biologi och miljökunskap? 
• Hur tycker Du att ämnet uppfattas av Dina elever? 

Naturkunskapsämnet: 
• Vad är Dina viktigaste mål med undervisningen i naturkunskap? 
• Begreppet utomhuspedagogik används numera ibland. Vad innebär det för 

dig? (ämnestillhörighet, vidd, tvärvetenskaplighet…) 
• Hur ser Du på fördelningen mellan teori och praktiska övningar i ämnet? 
• Varför har man praktiska övningar i naturkunskap? 
• Finns det praktiska inslag som Du skulle vilja genomföra men inte kan? 
• Varför? 
• Gör Du exkursioner med Dina undervisningsgrupper? 
• Varför/Varför inte? 

Ekobussen: 
• Hur lång tid har Du använt Dig av Ekobussen i ditt arbete? 
• Vilket är Ditt allmänna intryck av arbetet med Ekobussen (personal, 

utrustning, organisation, pedagogik)?  
• Fördelar?  
• Nackdelar? 
• Vilka förbättringar skulle Ekobuss-organisationen kunna göra för att Du 

skulle kunna använda den bättre? 
• Vad skulle Du själv vilja förbättra i ditt Ekobussanvändande? 

Integrering: 
• Vilka områden av nk/bi brukar du täcka in med Ekobussen? 
• Brukar Du ha tillgång till Ekobussen vid tillfällen när det passar Din 

undervisning (planeringen)? 
• Fungerar bokningssystemet? 
• Vilka förberedelser inför en utfärd med Ekobussen brukar Du göra? 

(kontakter, överenskommelser, uppgifter, praktiska överenskommelser 
och regler, information till elever/föräldrar) 

• Vilka förberedelser gjorde du denna gång? 
• Brukar Du ha egna uppgifter till gruppen eller styr personalen på 

Ekobussen vad som ska göras? 
• Vilket efterarbete brukar en utfärd med Ekobussen innebära? 
• Vilket efterarbete gjorde du denna gång? 
• På vilket sätt påverkas Dina elever av en exkursion med Ekobussen? 
• Vilken betydelse har Ekobussen för Din undervisning i naturkunskap? 

Avslutning: 
• Vilka möjligheter uppfattar du att du har till ämnesövergripande arbete? 
• Vilka områden skulle utöver ditt kunna inrymmas i begreppet 

utomhuspedagogik? 
 

 



Bilaga 5 

INTERVJUPLAN, ekobussledare 
 
Allmänt: 

• Hur lång erfarenhet av ekobussen har Du? 
• Vilken är Din allmänna inställning till din uppgift? 
• Hur upplever du betydelsen av ekobussen hos de klasser och lärare som ni samarbetar 

med? Kunskapsmässigt? Attitydmässigt? 
• På vilket sätt motiverar du ekobussens verksamhet? 

Som teoristoff (Bi/Nk)? 
Som miljöundervisning? 
Som naturupplevelse/äventyr? 
Som utomhuspedagogik? 

• Var det samma motiv som en gång startade verksamheten? 
• På vilket sätt har verksamheten ändrats över tiden? 
• Vad är det som styr förändringarna? 

 
Organisation: 
 

• Tycker du att sättet att boka ekobussen fungerar bra? 
• Priser och ekonomiska villkor? 
• Hur ser fördelningen av tider ut (i mån av intresse/ först till kvarn/ strategisk planering)? 
• Uppfattar du att lärarna är nöjda med dagens situation? Fördelningen av tider? 
• Vad kan finnas som lärarna inte är nöjda med? 
• De som inte utnyttjat ekobussen, hur uppfattar du dem? Skulle du vilja kunna ge alla 

chansen? 
• Vilka förbättringar skulle ekobuss-organisationen kunna göra för att Du skulle kunna 

använda den bättre? 
• Vad skulle Du själv kunna förbättra? 

 
Pedagogik: 

• Kan du kort berätta vad som ryms i ekobussen (utrustning m m)? 
• Vilken typ av exkursioner kan man genomföra med bussen, vad finns för möjligheter? 
• Vilka typer av exkursioner är de vanligaste klasser genomför? 
• Vilka exkursioner skulle du gärna vilja genomföra men inte får möjlighet till?  
• Vilka kontakter har du med klass/lärare inför en exkursion (kontakter, inriktning, 

uppgifter, regler, information till elever/föräldrar, tider, plats, matsäck, utrustning annat)? 
• Är du nöjd med detta? 
• Vem styr exkursionerna rent praktiskt? 
• Moment av teori? Praktiska moment? 
• Vilken typ av uppgifter får eleverna? Av dig? Av ordinarie lärare? 
• Vilka möjligheter till tvärvetenskaplighet (ämnesövergripande tema) ser du i ekobussens 

verksamhet? 
• Vilka kontakter har du efter exkursionen? 
• Vad har du för synpunkter på lärarnas krav på redovisning av exkursionen?  
• Skulle du önska någon samordning/material som gjorde att exkursionerna bearbetades 

mera lika av lärarna? 
• Begreppet utomhuspedagogik används numera ibland. Vad innebär det för dig 

(ämnestillhörighet, vidd, tvärvetenskaplighet …)? Vilka andra outnyttjade möjligheter till 
utomhuspedagogik ser du i skolans verksamhet?  

 
Avslutning: 

• På vilket sätt påverkas Dina elever och klassens lärare av en exkursion med Ekobussen? 
Vad ska de ta med sig? 

 
 

 



Bilaga 6 
ENKÄTSAMMANSTÄLLNING, SVAR FÖRE EXKURSION 

 
Fråga Klass 1  Klass 2  Klass 3  Klass 4  Klass 5  Klass 6  Totalt 
 Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent 

 
Är du pojke eller flicka? 
 

 Pojke 13 48  11 50  12 52  11 44  12 43  16 59  75 49 
 Flicka 14 52  11 50  11 48  14 56  16 57  11 41  77 51 

 
Vilket program går Du? 
 

 NV 0 0  0 0  0 0  25 100  28 100  27 100  80 53 
 SP 27 100  22 100  23 100  0 0  0 0  0 0  72 47 

   
Vilket år går Du? 
 

 Första 27 100  22 100  23 100  0 0  28 100  27 100  127 84 
 Andra 0 0  0 0  0 0  25 100  0 0  0 0  25 16 

    
I vilken kurs ingår exkursionen? 
 

 Naturkunskap 27 100  27 100  23 100  0 0  0 0  0 0  72 47 
 Biologi/Naturkunskap 0 0  0 0  0 0  25 100  28 100  27 100  80 53 

 
Kände Du till ekobussens verksamhet  
sedan tidigare? 
 

 Nej/ Ja, jag visste något 6 22  8 36  18 78  19 76  9 32  8 33  68 45 
 Ja, jag har varit ute tidigare 21 78  14 64  5 22  6 24  19 68  18 67  83 55 

 
Hur väl förberedd är Du inför  
exkursionen? 
 

 Mycket bra 8 30  7 32  4 17  0 0  7 25  4 15  30 20 
 Ganska bra 16 59  12 55  10 43  16 64  15 54  13 48  82 54 
 Ganska dålig 3 11  3 14  8 35  6 24  4 14  10 37  34 22 
 Mycket dåligt 0 0  0 0  1 4  3 12  2 7  0 0  6 4 



 
ENKÄTSAMMANSTÄLLNING, SVAR FÖRE EXKURSION 

 
Fråga Klass 1  Klass 2  Klass 3  Klass 4  Klass 5  Klass 6  Totalt 
 Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent 
 
Vilken information har Du fått inför  
exkursionen/Vilka förberedelser har  
Du gjort? 
 

 Kläder 20 30  16 42  7 17  6 14  9 17  14 25  72 24 
 Mat 24 36  13 34  14 33  11 25  16 30  17 30  95 32 
 Teori 12 18  5 13  4 6  16 36  26 48  21 37  84 28 
 Praktiskt (t. ex. tider) 4 6  1 3  7 17  8 18  1 2  4 7  25 8 
 Ingen/bristfällig  information 6 9  3 8  10 24  3 7  2 4  1 2  25 8 

 
Vad har Du för förväntningar på  
exkursionen? Det kommer att bli .. 
 

 Mycket roligt 4 15  1 5  6 26  2 8  12 43  4 15  29 19 
 Ganska roligt 17 63  16 73  15 65  18 72  13 46  16 59  95 64 
 Ganska tråkigt 5 19  4 18  1 4  2 8  2 7  7 26  21 14 
 Mycket tråkigt 0 0  1 5  0 0  3 12  0 0  0 0  4 3 

 
Hur mycket nytta tror Du att Du  
kommer att ha av exkursionen? 
 

 Mycket stor 4 15  0 0  3 13  0 0  6 21  1 4  14 9 
 Ganska stor 12 44  9 41  12 52  15 60  14 50  16 59  78 51 
 Ganska liten 8 30  10 45  8 35  7 28  8 29  12 44  53 35 
 Mycket liten 1 4  3 14  0 0  3 12  0 0  0 0  7 5 

    
Vad har Du för förväntningar på  
ekobussens ledare? 
 

 Mycket stora 7 26  7 32  3 13  1 4  6 21  2 7  26 17 
 Ganska stora 16 59  12 55  11 48  15 60  18 64  18 67  90 59 
 Ganska små 3 11  3 14  6 26  8 32  2 7  5 19  27 18 
 Mycket små 0 0  0 0  3 13  1 4  2 7  2 7  8 5 



ENKÄTSAMMANSTÄLLNING, SVAR EFTER EXKURSION 
 
Fråga Klass 1  Klass 2  Klass 3  Klass 4  Klass 5  Klass 6  Totalt 
 Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent 

 
Hur väl förberedd var du egentligen 
Inför exkursionen? 
 

 Mycket bra 8 32  10 45  4 17  2 8  5 17  3 10  32 21 
 Ganska bra 16 64  10 45  14 58  15 58  19 66  17 59  91 59 
 Ganska dåligt 1 4  1 5  4 17  5 19  3 10  9 31  23 15 
 Mycket dåligt 0 0  1 5  2 8  4 15  2 7  0 0  9 6 

 
Vad var bra när det gäller förberedelser? 
 

 Kläder 9 43  14 56  3 19  4 18  7 26  14 36  51 34 
 Mat 8 38  9 36  2 13  5 23  5 19  12 31  41 27 
 Teori 3 14  2 8  5 31  12 55  14 52  9 23  45 30 
 Praktiskt/Övrigt 1 5  0 0  6 38  1 5  1 4  4 10  13 9 

   
Vad var dåligt när det gäller förberedelser? 
 

 Kläder 3 60  9 75  0 0  0 0  4 24  12 41  28 35 
 Mat 1 20  2 17  0 0  4 36  5 29  6 21  18 22 
 Teori 0 0  0 0  1 14  0 0  6 35  10 34  17 21 
 Praktiskt/Övrigt 1 20  1 8  6 86  7 64  2 12  1 3  18 22 

    
Vad tyckte du om exkursionen som helhet? 
 

 Mycket rolig 13 45  2 9  9 36  6 23  7 24  5 17  42 26 
 Ganska rolig 12 41  11 50  12 48  14 54  16 55  18 62  83 52 
 Ganska tråkig 3 10  7 32  2 8  2 8  6 21  5 17  25 16 
 Mycket tråkig 1 3  2 9  2 8  4 15  0 0  1 3  10 6 

 
 
 
 
 



ENKÄTSAMMANSTÄLLNING, SVAR EFTER EXKURSION 
 
Fråga Klass 1  Klass 2  Klass 3  Klass 4  Klass 5  Klass 6  Totalt 
 Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent 
 
Hur mycket nytta tror Du att Du  
kommer att ha av exkursionen?? 
 

 Mycket stor 3 11  0 0  3 13  0 0  4 14  3 10  13 8 
 Ganska stor 12 43  8 38  10 43  12 48  14 48  7 24  63 41 
 Ganska liten 11 39  10 48  7 30  9 36  8 28  17 59  62 40 
 Mycket liten 2 7  3 14  3 13  4 16  3 10  2 7  17 11 

 
Vad var positivt med exkursionsdagen? 
 

 Upplevelse (t.ex. gemenskap) 20 53  11 31  8 28  13 42  26 48  23 41  101 42 
 Kunskaper/lyssnande 12 32  22 63  17 59  17 55  24 44  17 30  109 45 
 Praktiska arrangemang 5 13  2 6  4 14  1 3  4 7  12 21  28 12 
 Övrigt  1 3  0 0  0 0  0 0  0 0  4 7  5 2 

 
Vad var negativt med exkursionsdagen? 
 

 Upplevelse (t.ex. mygg) 3 18  22 61  3 17  5 36  8 26  15 65  56 40 
 Kunskaper/Lyssnande 5 29  5 14  2 11  9 64  19 61  4 17  44 32 
 Praktiska arrangemang 8 47  8 22  12 67  0 0  1 3  2 9  31 22 
 Övrigt 1 6  1 3  1 6  0 0  3 10  2 9  8 6 

 
Vad tyckte du om ekobussens ledare? 
 

 Mycket bra 22 81  12 57  19 83  17 65  19 66  13 45  102 66 
 Ganska bra 5 19  8 38  4 17  7 27  10 34  13 45  47 30 
 Ganska dåligt 0 0  0 0  0 0  2 8  0 0  3 10  5 3 
 Mycket dåligt 0 0  1 5  0 0  0 0  0 0  0 0  1 1 

  
 
 

 



Bilaga 7 
ELEVCITAT UR ENKÄTERNA 

 
Exempel på positiva uttalanden efter exkursion: 
 

 Roligt med filmen (Klass 1)  
 Kunskapen man fick (1) 
 Lära sig om olika skogstyper (1)  
 Fika(klass 1) 
 Sitta ensam i skogen (1)  
 Vädret (1) 
 Möta klassen på annat sätt än i skolan (1)  
 Att få lära sig om arter (1) 
 Allt var bra t.o.m. vädret (1)  
 Se skillnad på olika typer av skogar (1) 
 Bra att få veta hur det var förr (1) 
 Fint väder  (1)  
 Kul att göra något annat (1)  
 Väldigt kunniga ledare (1) 
 Trevlig gemenskap (1)  
 Se skönheten i naturen (1) 
 Jag tyckte jag kunde det mesta men det var kul i  

alla fall (1) 
 Inget skolarbete (1)  
 Man fick veta hur människan påverkar våra skogar (1) 
 När killen som hade det pratade (2) 
 Sammanhanget (2) 
 Att filma och äta (2) 
 Att vara iväg med hela klassen (2) 
 Kunnig och bra ledare (2) 
 Gemenskapen (2) 
 Slippa sitta inne (2) 
 Viktigt för barn att få komma ut, lite dåligt nu annars (2) 
 Äta ute (2) 
 Kompisarna (2) 
 Ledaren kunde mycket, berättade bra (2) 
 Att jag kom hem levande (2) 
 Lärde mig en hel del nytt (2) 
 Umgås med klassen (2) 
 Lära sig om den svenska skogen (2) 
 Roligt när bussen stannade (2) 
 Man får veta om skogens betydelse (2) 
 Bra upplevelse (2) 
 Man ska vara rädd om skogen (2) 
 Komma ut i naturen och verkligen se sig omkring (2) 
 Bra med TVn  (3) 
 Omväxlingen att komma från skolan (3) 
 Roligt att vara ute (3) 
 Undersöka djuren och deras levnadssätt (3) 
 Ut och röra på sig med klasskompisarna (3) 
 Roligt kolla på fåglarna (3) 
 Båtturen (3) 
 När vi fikade (3) 
 Allt vi lärde oss om fåglar (3) 
 Trevlig och hjälpsam ledare (3) 
 Gemenskapen (3) 
 Fick vara ute i solen (3) 
 Pröva nya intressanta saker (3) 
 Lära känna naturen (3) 
 Omväxling mot i skolan (3) 
 Engagerad ledare (3) 
 Att klassen var tillsammans (3) 

 Att titta på fåglar (3) 
 Upptech-bussen är bra (3) 
 Komma ut i naturen (4) 
 Lära sig om olika skogstyper (4) 
 Kunnig ledare (4) 
 Allt var jätteroligt (4) 
 Han förklarade bra (4) 
 Man fick veta mer om själva naturen (4) 
 Bra att få se i verkligheten och inte bara i böcker (4) 
 Typ allt, gå i skogen (4) 
 Öppen och trevlig ledare, kunde mycket (4) 
 Att få åka ut till ett vackert naturreservat med hela  

klassen (4) 
 Att höra honom berätta var intressant (4) 
 Hur olika miljöer påverkas under olika omständigheter (4) 
 Kul att gå i skogen (4) 
 Jämföra teori och praktik (4) 
 Bra variation (4) 
 Bra föreläsningar (4) 
 Promenaden i urskogen (4) 
 Trevlig och kunnig (4) 
 Att gå i den gamla skogen var roligast. Blev som ett  

äventyr! (4) 
 Bra upplägg (4) 
 Sympatisk och mycket kunnig (4) 
 Att inse att människan påverkar mycket  (5) 
 Omväxling (5) 
 Bra info av läraren (5) 
 Soligt, stämningen på topp (5) 
 Att utforska naturen (5) 
 Info om verkligheten, skogsavverkning etc  (5) 
 Gemenskapen (5) 
 Bussresan (5) 
 Se skillnad mellan olika skogstyper (5) 
 Humoristisk lärare (5) 
 Leka med klassen (5) 
 Att lära sig om naturen i naturen (5) 
 Att få klura lite själv på vad växtsorter heter (5) 
 Läraren förklarade utförligt och bra (5) 
 Fin utsikt, härliga promenader (5) 
 Pratade så man hörde (5) 
 Berättade intressanta saker (5) 
 Stämningen i klassen (5) 
 Kolla på växter och djur (5) 
 Att förstå miljön (5) 
 Kottkrig (5) 
 Vi var ute hela tiden (5) 
 Vi fick jobba själva (5) 
 Att få återskapa närkontakten med vissa miljöer (5) 
 Förstå varför ekologi och mångfald är viktigt (5) 
 Relation och respekt för naturen (5) 
 Komma ut och se saker i naturen (5) 
 Få omsätta kunskaper i praktiken (5) 
 Trevlig med eget arbete (5) 
 Att se mycket olika ställen (5) 
 Förstå betydelsen av biologisk mångfald (5) 
 Gemenskap  (6) 



 Roligt att uppleva olika sorters biotoper (6) 
 Sitta i skogen (rofyllt) (6) 
 Vetskapen om hur jord- och skogsbruk påverkat  

naturen (6) 
 Springa omkring i skogen (6) 
 Kul satt vara ute (6) 
 Att slippa skolbänken (6) 
 Att få se naturen(6) 
 Sällskapet (6) 
 Sitta i skogen (6) 
 Se urskogen (6) 
 Det var så skönt att få sitta själv i skogen (6) 
 Utsikten på berget var jättefin (6) 
 Att jag hade med mig alla mina goa klasskompisar (6) 
 Att man fick en bättre ”live”-syn på skogen (6)  
 Man får komma ut och lära sig om olika natur- 

områden (6)  
 Läraren pratade om det som var viktigt (6)  
 Bergsklättringen (6) 

 Mäta åldern på träden (6) 
 En hel dag att bara vara ute i naturen (6)  
 Det var en lärorik dag (6) 
 När vi var i urskogen (6) 
 Bra inte bara läsa i läroboken (6)  
 Bra talat, lätt och kortfattat (6) 
 Han var schysst, kunnig (6) 
 Kurragömma (6) 
 Allt var organiserat (6) 
 Alltid trevligt med en promenad (6) 
 Bra planerat (6) 
 Bättre uppfattning om hur viktigt det är att man har olika 

naturtyper (6) 
 Hade kul i skogen (6) 
 Allt var super, det var så roligt! (6) 
 Gemenskapen (6) 
 Att inte bli hittad i skogen (6) 
 Viktigt att man ser naturens betydelse för oss (6) 

 
Exempel på negativa uttalanden efter exkursion: 
 

 Att vandra så långt ( Klass 1) 
 Gå ute för  mycket (1) 
 Att man blev så varm (1) 
 Dålig kondition (1) 
 Höra om olika skogstyper (1) 
 Jobbig väg att gå i urskogen (1) 
 Leta växter (1) 
 Att sitta i skogen och bli uppäten av mygg (1) 
 Toaletten i bussen (1) 
 För segt och långrandigt (1) 
 Lååång promenad i skogen (1) 
 Bussen gick sönder (2) 
 Leta arter (2) 
 Att det regnade (2) 
 Vädertajmingen (2) 
 Dåligt att videon inte funkade (2) 
 Vi fick inte äta i bussen (2) 
 Det REGNADE och jag blev BLÖT (2) 
 Vandringen i urskogen (2) 
 Bussen gick sönder (2) 
 Kunde vara bättre väder (2) 
 Tycker det är ointressant med skogen (2) 
 Det spöregnade (2) 
 Att kameran inte funkade (2) 
 Tråkigt att gå i skogen (2) 
 Att det regnade så mycket, det förstörde så mycket (2) 
 För mycket tid! (3) 
 Lite segt att stå och lyssna ibland. (4) 
 Aningen långrandigt ibland (4) 
 Att jag rev mig på en taggbuske (4) 
 Att TVn inte funkade. (3) 
 Att båten läckte. (3) 
 Det var kallt. (3) 
 Tidig start på dagen (3) 
 Utrustningen funkade inte (3) 
 Håvarna fungerade inte (3) 
 Fick inte så mycket att göra (3) 
 Blåsigt (3) 
 Fick vänta för länge (3) 
 Smådjur är ointressanta (3) 
 Myggen (3) 

 Båten var sönder (3) 
 Insekterna smet (3) 
 Ingen ström till TVn (3) 
 Vi fick gå långt på slutet (4) 
 Lite segt ibland (4) 
 Det var mycket tråkigt att lyssna på allt tjat (4) 
 Lite mycket prat (4) 
 Trött i benen (4) 
 Ekologi är inte så vidare intressant (4) 
 När man skulle klättra över träd (4) 
 Tristess, ett problem (4) 
 Lite för lång dag (5) 
 Stod länge på en plats och var inaktiva (5) 
 Onödigt prat (5) 
 Dagen för lång (5) 
 Genomgångarna var för långa (5) 
 Att behöva gå så långt hela tiden (5) 
 För många stopp (5) 
 Lite för långt tjat om en liten sak (5) 
 Vi fick lyssna på ledaren VÄLDIGT MYCKET (5) 
 Inte så varierat alltid (5) 
 Lite för mycket ”stå-i-ring”. (5) 
 Har redan gått igenom detta på tidigare exkursion (5) 
 Leta arter i granskogen, har vi redan gjort (5) 
 Vi fastnade ganska länge på vissa ställen (5) 
 Inga direkt arrangerade saker som skulle vara kul (6) 
 Mycket fakta men ganska luddigt (6) 
 Att det regnade och var kallt (6) 
 Att gå så långa sträckor i dåligt väder (6) 
 Se den planterade skogen (6) 
 Vi skulle fått ”utforska” mer (6) 
 Bättre klassgemenskap (6)  
 Lite bättre ordning i klassen (6) 
 Vi fick inte göra så mycket experiment (6) 
 När man inte hade något att göra (6)  
 Man blev trött (6) 
 För få raster (6) 
 Den blöta marken (6) 
 Jag frös. Hunger! (6) 
 Att sitta ensam i skogen, man frös bara. (6)  
 Tråkig och tjatig info. (6) 


