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Sammanfattning  

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur man kan se på studiebesök som lärande utanför skolan 

och på vilket sätt utomhuspedagogik i den här formen kopplas till undervisningen i skolan. Utifrån 

tankar om att studiebesök är ett tillfälle för lärande och motivation. 

Data från elever som har varit på studiebesök på en djurpark har samlats in med hjälp enkät som 

metod. Studien har utförts i samarbete med Parken Zoo i Eskilstuna och deras Zooskola. 

Teorin bakom arbetet är utomhuspedagogik och lärande utanför skolan. Kunskapen i skolan kan ses 

som tagen ur sin ursprungliga kontext. Studiebesök till andra miljöer där kunskapen kan tillämpas ger 

en helhetsupplevelse för eleverna.  

Resultatet av studien visar att eleverna är positiva till studiebesöket till djurparken. Resultaten tyder 

även på ett positivt samband mellan bra lärare under besöket och intresset hos eleverna. Eleverna anser 

att det finns en koppling till skolundervisningen men resultatet tyder på att eleverna inte alltid 

uppfattar något syfte med besöket. För att studiebesök skall bli lärorika så är en tydlig koppling till 

skolundervisning att föredra. Studien tyder på att kopplingen mellan studiebesök och undervisning är 

ett område som kan förbättras för att främja lärande. 

 

Nyckelord  

Studiebesök, situerat lärande, utomhuspedagogik, djurpark, förberedelser, uppföljning 
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Inledning 

Parken Zoo, en djurpark i Eskilstuna, har en verksamhet som kallas Zooskolan dit lärare kan 

komma på besök med klasser och delta i olika program. Zooskolan kontaktade 

lärarprogrammet i Linköping och önskade ett samarbete med studenter som gör 

examensarbete då de önskade utvärdera sin verksamhet. Jag var själv på ett besök på Parken 

Zoo med min gymnasieklass som jag fortfarande minns mycket starkt och som gjorde mig 

intresserad av biologi. Jag blev därför intresserad av att göra mitt examensarbete i samarbete 

med Zooskolan.   

Frågan om vad elever egentligen får ut av studiebesök har diskuterats under min utbildning 

och problematiken med att göra studiebesök lärorika för elever intresserar mig. I denna studie 

avgränsades problemområdet till att undersöka elevernas uppfattningar om studiebesök. 

Studien fokuserar på elevers syn på studiebesök kopplat till lärande, samt hur de ser på 

sambandet mellan skolundervisning och studiebesök. Det här arbetet bygger på 

utomhuspedagogikens tankar kring lärande utanför skolan och teorier om lärande som 

situerat. Utomhuspedagogik ser lärande som en helhet och att vistas i verkliga miljöer bidrar 

till kunskap samtidigt som det motiverar och inspirerar. Det här arbetet hoppas kunna ge en 

inblick i hur kopplingen mellan teori och praktik, text i skolan och praktiska erfarenheter 

under ett studiebesök, ser ut och hur det uppfattas av elever. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur man kan se på studiebesök som lärande utanför 

skolan och på vilket sätt utomhuspedagogik i den här formen kopplas till undervisningen i 

skolan. Utifrån tankar om att studiebesök är ett tillfälle för lärande och motivation.  Som 

exempel på detta så har en studie av elevers uppfattning av ett studiebesök till en djurpark 

undersökts. Frågeställningarna som följer arbetet är: 

 Vilken uppfattning har eleverna om Zooskolan och studiebesöket där? 

 Vad anser eleverna om kopplingen mellan skolundervisning och studiebesök? 

 Vad anser eleverna om förberedelserna och uppföljningen som sker innan och efter 

besöket? 
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Teori och tidigare forskning 

 Som bakgrund till den här studien så kommer jag här presentera lite olika teorier och 

forskning kring lärande utanför skolan. Ett studiebesök till exempelvis en djurpark är en helt 

annan miljö och sätt att lära än vad eleverna är vana vid. Forskningen kring studiebesök till 

djurparker och liknande är liten. Däremot finns forskning kring sciencecenters och museum 

vilket jag kommer ta upp då det liknar Zooskolans verksamhet. 

Jag börjar med lite allmän bakgrund kring lärande i en annan praktik än skolan för att sedan 

gå in mer på forskning kring studiebesök specifikt. 

Utomhuspedagogik 

Lärande kan tyckas vara institutionaliserat, det vill säga att utbildning sker i ett visst 

verksamhetssystem (skolan) där lärande är målsättningen. Skolan anses vara en språklig 

verksamhet som kännetecknas av att man mestadels läser, talar och skriver (Säljö 2000). I 

dagens skola kan man se en utveckling mot ett annat tänkande kring lärande med mera fokus 

på praktiska moment och lärande utanför skolans väggar. Begreppet utomhuspedagogik 

används för att beskriva undervisning som sker utomhus. Att lära utomhus kan ses som en del 

av lärandet som kan ske utanför skolan och ses ofta som en inspirationskälla. Stefan Edman 

beskriver det såhär (Dahlgren et al 2007): 

”Det här är nog pedagogikens allra djupaste syfte: Att väcka till nyfikenhet, livslust och förundran inför naturen 

och tillvaron.”  

Studiebesök till andra miljöer kan skapa ett intresse hos elever och på så vis främja lärande. 

Sverre Sjölander, en av författarna till boken Utomhuspedagogik som kunskapskälla skriver 

(Dahlgren et al 2007): 

”Här ligger en av utomhuspedagogikens viktigaste uppgifter. Naturintresse är inget naturligt, det måste väckas. 

Ju fler människor vi kan väcka, desto säkrare är det att vi får behålla det lilla som våra företagsamma förfäder 

lämnat efter sig av den ursprungliga svenska naturen.” 

De didaktiska frågorna var, hur och varför problematiserar hur pedagogiken utomhus går till 

och kallas för utomhusdidaktik (Lundegård et al. 2004). Ur en didaktisk synvinkel menar 

Hedberg att utomhuspedagogik utgår från platsen och helheten, att man lär utifrån där man 

befinner sig. Att kunskaperna sätts i ett sammanhang menar Hedberg förstärker 

inlärningseffekten (Lundegård et al. 2004).  



7 

 

Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att identiteten hos utomhuspedagogik är 

helhetskaraktären. Utomhuspedagogik är handlingsinriktade lärandeprocesser och upplevelser 

och erfarenheter är bundna till situationen de sker i. För att erfarenhet skall bli kunskap menar 

författarna att det krävs reflektion. Det är viktigt att koppla det textuella lärandet till direkta 

erfarenheter av utemiljöer. Dahlgren och Szczepanski resonerar vidare att lärande inom den 

institutionella kontexten lätt blir artificiell.   

”Ett sätt att restaurera den textuella inlärningen är att återerövra verkligheten (landskapet) som lärandemiljö. 

Genom regelbundet planerade återbesök i verkligheten påminns vi om textinlärandets egentliga karaktär: att 

skapa bilder av verkligheten med texten som utgångspunkt.” (Dahlgren & Szczepanski 1997) 

Slutligen menar författarna att utomhuspedagogik ger möjlighet att lära av verkligheten i rätt 

sammanhang och på sin rätta plats. Författarna Lave och Wenger har skapat ett begrepp som 

kan kopplas till de här resonemangen kring lärande som de kallar situerat lärande. 

Situerat lärande 

Situerat lärande kan ses som att lärande oftast är sammanknutet med ett visst sammanhang 

och ibland också plats. Lave och Wenger (1991) menar att situerat lärande bör ses som en 

integrerad del i den sociala praktiken som vi lever i snarare än som att lärande är situerat på 

det sätt att det sker på olika platser. De har infört ett begrepp som de kallar legitimate 

peripheral participation (LPP) som de menar är en process där fokus ligger på hur 

nykomlingar genom att delta i den sociala praktiken till slut bemästrar kunskapen och deltar 

fullkomligt. De anser att LPP ger ett praktiskt sätt att tala om förhållandet mellan nykomlingar 

och veteraner. De har i sin forskning tittat på hur nykomlingar lär sig av veteraner genom att 

successivt få ansvar för svårare uppgifter och genom att iaktta veteranerna och slutligen bli 

veteraner själva (Lave & Wenger 1991). 

 Lave och Wenger beskriver vidare den generella kunskapen som dekontextualiserad. Med 

kontext menas ordagrant ”det som omger”. Den generella kunskapen är sådan kunskap som är 

tagen ur sin kontext. Lave och Wenger anser att även den generella kunskapen bara blir 

väsentlig i en viss situation. All kunskap som vi lär oss är situerad till att vara meningsfull i en 

viss situation (Lave & Wenger 1991). Man kan tänka sig att studiebesök för att se djurens 

beteende återför den generella kunskapen om djurens beteende från en lärobok till den 

situationen där den är väsentlig vilket är i kontakt med djuren.  

Säljö (2000) menar även han att alla mänskliga handlingar är situerade i olika sociala 

praktiker. Lärande är inte enbart en fråga om att behärska olika små enheter kunskap utan att 
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kunskap och handlingar är relaterade till sammanhang och verksamheter. Han menar vidare, 

likt Lave och Wenger, att lärandet dekontextualiseras i skolan. I skolan där lärandet är 

målsättningen så tas kunskapen från den praktik som den från början var del av. 

Dekontextualisering av lärande sker och rekontextualiseras sedan i läroböcker, klassrum och 

liknande. För eleverna är kunskapen i en ny kontext i form av text. Sambandet mellan 

handling och lärande försvinner och lärande blir att tillgodose sig kunskap via text. Säljö 

anser att detta skapar förståelseproblem då kunskapen blir abstrakt och svårtillgänglig (Säljö 

2000). 

Lärande utanför skolan 

Det finns en bild av att lärande i skolan är formellt lärande och lärande utanför skolan är 

informellt. Informellt lärande är situationer i livet där lärande sker spontant. Eshach (2007) tar 

även upp begreppet icke-formellt lärande vilket han menar är organiserat likt formellt lärande 

men att motivationen för lärande är det huvudsakliga. Han menar att eftersom informellt 

lärande sker spontant så är det mest troligt att det sker i det vardagliga livet. Studiebesök till 

bland annat djurparker är oftast planerade till viss del så han menar att det är troligast att det 

som sker är icke-formellt lärande som mestadels syftar till att motivera eleverna till att lära. 

Eshach menar att lärande utanför skolan sker både informellt i vardagslivet och icke-formellt i 

form av studiebesök och liknande (Eshach 2007). 

Eshach refererar i sin artikel till en studie av Kisiel där man undersökte vad som motiverade 

lärares studiebesök. Man kom fram till åtta olika motiv: Läroplanerna, nya lärande-

upplevelser (erfarenheter som positivt påverkar framtida lärande), lärande-

upplevelser(minnesvärda erfarenheter), att motivera och intressera eleverna, utflykt ut ur 

klassrummet, livslångt lärande, nöje/belöning och att uppfylla skolans policy (fritt översatt 

från Eshach 2007). Av dessa åtta så var den mest nämnda att besöket skulle kopplas till 

läroplanerna.  

I en artikel av Kisiel (2006) om lärande utanför skolan skriver han att ett studiebesök till ett 

museum exempelvis inte är ett typiskt informellt lärande men dock formellt lärande i en 

informell miljö vilket kan liknas vid vad Eshach kallar icke-formellt lärande . Vidare skriver 

Kisiel att erfarenheter utanför klassrummet har stor möjlighet till att öka elevernas intresse 

och uppskattning av naturvetenskap och att en koppling till läroplanen är att föredra: 

”A strong connection between the curriculum and a field trip allows students to not only remember what they 

did, but why they did it.” (Kisiel 2006) 
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Förberedelser och uppföljning  

Författarna Dahlgren och Szczepanski menade på att reflektion i samband med 

utomhusaktiviteter är att viktigt för att skapa kunskap. Vidare här så kommer förberedelser 

och uppföljning att tas upp som viktiga faktorer i samband med lärande i samband med 

studiebesök.  

I en studie av djurparker som källa för lärande så undersöktes vilken roll aktiviteter i skolan 

före och efter studiebesök hade för lärande (Coll et al 2003). Studien visade att både 

föreberedande och uppföljande aktiviteter främjar lärande hos elever. I denna artikel hänvisas 

även till tidigare studier som också visade på att förberedelser och uppföljning ger större 

möjlighet för lärande att ske och att om lärande är ett tydligt syfte med besöket för eleverna så 

är chansen större att det blir lärorikt. (Coll et al 2003) 

När det gäller elevernas attityder till naturvetenskap så visade en studie i anknytning till ett 

studiebesök till ett sciencecenter (teknik- och naturvetenskapscenter) att förberedelser och 

uppföljning påverkar om besöket blir lärorikt (Jarvis & Pell 2004). Studien visade att dåligt 

utförda förberedelser kan få mer negativa attityder än inget besök alls. Utan förberedelser så 

såg man även större mängd off-task behaviour (eleverna sysslade med annat än att undersöka 

utställningen). Information kring hur sciencecentret skulle se ut och vad som fanns där var en 

del av förebredelserna som var viktig. Även lärarens genuina intresse och engagemang 

påverkade elevernas attityder nämnvärt. (Jarvis & Pell 2004) 

Sammanfattning 

Utomhuspedagogik syftar till att skapa en helhet och förespråkar att det är viktigt att sätta 

kunskap i andra sammanhang än läroböcker och klassrum. Ett sätt att försöka koppla teori och 

praktik är studiebesök. Det krävs reflektion för att de erfarenheter som eleverna upplever skall 

bli kunskap menar flera författare. 

Lärande utanför skolan sker spontant i vardagslivet men kan också ske mer planerat i form av 

studiebesök. Flera av författarna anser att studiebesök och lärande i andra miljöer än skolan 

bidrar till att främja lärandet även i skolan.  

Flera författare beskriver lärande som situerat till olika praktiker och att lärandet i skolan 

främst sker genom att ta till sig information via text. Studiebesök kan ses som ett sätt att lära i 

en verklig situation och i den miljö där kunskapen finns i sin ursprungliga kontext. 
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Forskning har också visat att bra förberedelser och uppföljning i anknytning till studiebesök 

bidrar till att det blir mer lärorikt. Studiebesök kan både vara ett tillfälle för lärande och för att 

motivera elever till lärande.  
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Zooskolan 

Följande stycke är en introduktion till hur Zooskolans verksamhet ser ut och är baserat på 

samtal med Zoolärare Jenny Magnusson, information från Parken Zoos hemsida 

www.parkenzoo.se samt broschyrer från Zooskolan. 

Zooskolan är en del av Parken Zoo i Eskilstuna och verksamheten startades 1999. Zooskolan 

erbjuder utbildningar för alla åldrar. Dess personal består av en biolog och en miljövetare, 

vilka arbetar heltid med verksamheten. Mitt i parken så ligger numera Zooskolans lokal där 

eleverna håller till under föreläsningar och liknande. I lokalen finns mängder med skelett, 

kranier och pälsar från olika djur. I lokalen bor också sköldpaddor som används i 

undervisningen.  

Kurser  

 De kurser som Zooskolan erbjuder gymnasieelever är: hållbar utveckling för oss alla, etologi, 

biotopanpassning/evolution, hotade djur, reptilprogrammet, miljöberikning och 

utrotningshotade arter. För naturbruksskolor finns lite längre program (1-3 dagar): 

reptilprogrammet, fågelprogrammet, utrotningshotade arter, miljöberikning, hägndesign, att 

vara djurvårdare, biotopanpassning/evolution samt etologi. Utöver dessa program så anpassar 

de också kurser efter önskemål och tar emot även andra typer av grupper som företag och 

liknande. De har även en 2-3 dagars lägerskola för skolgrupper.  

Det är mestadels skolor i Eskilstuna kommun som besöker Zooskolan. Bland annat så besöker 

alla från årskurs 4 och nästan alla från årskurs 8 Zooskolan. I princip så har Zooskolan en 

grupp om dagen i stort sett året runt.  

De flesta kurserna börjar med att zoolärarna håller en föreläsning för gruppen och sedan 

fortsätter undervisningen ute vid djurhägnen. De populäraste kurserna på Zooskolan är å ena 

sidan kursen i Hägndesign och miljöberikning för naturbruksklasser och å andra sidan 

etologikursen, som finns för både gymnasieklasser och naturbruksklasser. 

Etologikurs 

 I den här undersökningen så skickades en enkät ut till elever som deltagit i Zooskolans 

etologikurs. I den kursen så ingår en föreläsning som introduktion till ämnet etologi. Etologi 

är vetenskapen om djurens beteende. Efter detta så får eleverna gå ut i parken och göra en 

beteendestudie på valfritt djur. Vissa djur är mer aktiva än andra och lämpar sig bättre för 

http://www.parkenzoo.se/
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beteendestudier men det kan också vara olika från dag till dag och beroende på säsong hur 

mycket man får se av djurens beteende. Efter att eleverna har fått göra en studie så har de en 

kort avslutning av besöket med eventuella frågor. Då tiden ute i parken är värdefull så vill 

zoolärarna att eleverna får uppleva så mycket som möjligt under besöket. Därför ges inte tid 

till redovisningar och utförligare uppföljningar på plats utan uppföljning är något som är upp 

till varje skola att i så fall göra efter besöket. 
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Metod 

Metod att samla data  

Det finns olika undersökningsmetoder som används i forskning, en av dem är 

surveyundersökning. En surveyundersökning innebär att data samlas in vid en viss tidpunkt 

från fler än ett fall och i huvudsak med hjälp av strukturerade intervjuer eller enkäter (Bryman 

2002). 

I allmänhet så skiljer man mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Bryman menar att det 

kan vara svårt att skilja dem åt. Bryman menar vidare att det är vanligt att se det som att 

kvantitativ forskning oftast prövar teorier och idéer medan kvalitativ forskning i större 

utsträckning ger möjlighet att upptäcka nya teorier. Kvalitativ forskning lägger ofta vikten vid 

hur individer uppfattar och tolkar verkligheten och utgår ofta från öppna frågor.  

Man kan också använda en så kallad likert-skala i vilken individen tar ställning till olika 

påståenden. Sådana attitydskalor är en kvantitativ undersökning där olika påståenden kan 

testas. En likertskala är vanligtvis 5-skalig och kan lätt kodas så att en kvantifierbar 

jämförelse kan göras (Bryman 2002). 

Val av metod 

I denna studie valde jag att samla data med hjälp av en surveyundersökning i form av enkät. 

Det finns många fördelar med enkäter. Enkät som metod lämpar sig bra till de valda 

frågeställningarna då de är av både kvalitativ och kvantitativ typ. Enkät ger möjlighet till både 

påståenden av likert-typ som testar teorier men även öppna frågor som ger möjlighet till nya 

upptäckter. Enkät ger en bra översikt och ger data från fler personer än vad intervjuer skulle 

ha gett. 

Bryman (2002) påpekar att enkäter är tidseffektiva och billiga att administrera samt att man 

undviker intervjuareffekten, det vill säga att respondenten på olika sätt blir påverkad av 

intervjuaren i sina svar. En enkät har också den fördelen att den kan fyllas i när respondenten 

har tid och möjlighet. Zooskolans geografiska placering ca 15 mil från Linköping minskade 

också möjligheterna tidsmässigt och ekonomiskt för att kunna göra tillräckligt många 

intervjuer för att få en generell bild. 
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Konstruktion av enkät  

Bryman (2002) tar upp tre viktiga aspekter som man bör tänka på när man konstruerar en 

enkät. Han menar att man bör undvika att ha för många öppna frågor eftersom dessa är 

svårare att besvara.  Utformningen av enkäten skall vara lätt att förstå eftersom det inte finns 

någon intervjuare som kan hjälpa respondenten. En av nackdelarna med enkät är det faktum 

att respondenten kan låta bli att svara på frågorna av olika anledningar och bidrar till bortfall.  

Om frågorna framstår som krångliga finns en risk att respondenten inte svarar. Slutligen 

menar Bryman (2002) även att en enkät inte skall vara för lång för då kan respondenten 

tröttna på enkäten och kanske inte svarar på hela. 

Av dessa skäl lades mycket tid åt att formulera frågor som var kortfattade och konkreta för att 

undvika missförstånd. Layouten på enkäten gjordes enhetlig och lätt att följa för att inte 

förvirra respondenten. Enkäten innefattade slutligen sjutton frågor varav sex av dem var 

öppna frågor där kortfattade skriftliga svar krävdes och resten var påståenden där en skala för 

ställningstagande av likert-typ användes (se bilaga 1). Frågorna följer i tidskronologisk 

ordning utifrån den följd som eleverna upplevde dem, det vill säga först frågor kring 

skolarbetet innan sedan besöket i sig och slutligen arbetet efter besöket. Av praktiska skäl 

kommer dock de slutna frågorna av likert-typ på första bladet och sedan de öppna frågorna på 

andra bladet. På frågorna av likert-typ så valdes i det här fallet, efter diskussion med 

handledare om tidigare erfarenheter av enkäter och ungdomar, en 4-skalig variant. Eleverna 

fick ta ställning till påståenden med skalan: instämmer helt, instämmer delvis, tar delvis 

avstånd och tar helt avstånd. Detta medför att eleverna måste ta ställning och inte i samma 

utsträckning låter bli att ”tycka” och kryssar mittenalternativet för att det är enklast.  

Genomförande 

Zooskolan har inte tidigare utvärderat sin verksamhet och de var intresserade av ett 

examensarbete som skulle kunna utvärdera deras verksamhet . För att vidare problematisera 

vilka aspekter som var av intresse när det gäller studiebesök och skolundervisning 

undersöktes vilken tidigare forskning som gjorts inom området. Ejlertsson (2005) menar att 

det är viktigt att ta hänsyn till tidigare forskning innan formulering av problemområde. Man 

bör också ha klart för sig syftet med undersökningen innan frågekonstruktionen påbörjas 

(Ejlertsson 2005).  Efter att ha tagit del av tidigare forskning och fått lite idéer, diskuterat med 

handledare och funderat kring vad som kändes intressant och relevant så började 

frågeställningarna ta form. Efter det första utkastet gjordes ett besök på Zooskolan och 

zoolärarna fick möjlighet att ge synpunkter på problemområdet. Under besöket gavs också en 
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guidning runt parken och ett besökt till Zooskolans lokal för att visa hur de arbetar under ett 

studiebesök. 

För att göra examensarbetet yrkesrelevant valdes gymnasielever som respondenter då det är 

dessa elever som jag i framtiden kommer att arbeta med. För att få en så enhetlig 

respondentgrupp som möjligt valde jag att ta kontakt med de klasser som nyligen tagit del av 

samma kurs. Då Zooskolan besöks av så många olika klasser i olika åldrar och har många 

olika program så var det två kurser som besökts mest och en av dem var kursen om etologi 

(djurens beteende). 

Klasserna valdes då ut genom att ta de senaste gymnasieklasser som hade besökt kursen 

etologi på Zooskolan. Zooskolan gav mig kontaktinformation till de lärare som besökt 

Zooskolan med klasserna. Jag tog personligen kontakt med dessa lärare och informerade om 

vad jag arbetade med och frågade om de kunde tänka sig att låta sina elever svara på en enkät. 

Enkäten postades sedan till kontaktpersonen med ett frankerat svarskuvert med så att när 

eleverna fyllt i enkäten så var det lätt att posta dem tillbaka till mig. Bryman menar att en 

enkel returnering av enkäter är ett bra sätt att undvika bortfall i undersökningen. Bryman 

menar också att ett bra introduktionsbrev till respondenten minskar risken för bortfall 

(Bryman 2002). Vidare följer en beskrivning av följebrevet som skickades med enkäterna. 

Följebrev 

Ett följebrev medföljde enkäten för att ge respondenten information kring syftet och även 

kontaktinformation till mig för eventuella frågor(se bilaga 2). I brevet informerades även om 

att deltagandet är frivilligt och att svaren behandlas anonymt och konfidentiellt. Detta gjordes 

utifrån grundläggande etiska frågor inom forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Forskaren skall informera om 

syftet med undersökningen och att det är helt frivilligt att delta i undersökningen. 

Personuppgifterna skall behandlas konfidentiellt och svaren skall kodas så att de inte går att 

koppla till enskilda individer. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna bara skall användas för 

forskningsändamålet (Bryman 2002). Följebrevet utformades med hjälp av Ejlertssons (2005) 

handbok. 

Metod att analysera data 

Jag valde att i analysen av enkäterna koda dem för att kunna gå tillbaka till enkäterna för att 

se samband. Eftersom jag inte kunde se någon tydlig skillnad i svaren mellan män och 

kvinnor valde jag att summera dessa samt att det var fåtal män som deltog och att underlaget 
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inte skulle räcka för att göra jämförelser mellan könen. De som hade glömt att bocka i man 

eller kvinna på enkäten kunde då också räknas med. Jag såg heller inga tydliga avvikelser i 

attityder mellan de olika klasserna och har därför summerat alla elever. På de slutna frågorna 

(1-11 i bilaga 1) av likert-typ kodades svaren för att kunna beräkna medelvärde (instämmer 

helt=4, instämmer delvis=3, tar delvis avstånd=2 och tar helt avstånd=1). Ett högt 

medelvärde nära 4,0 innebär då att eleverna i hög grad instämmer till påståendet. 

De öppna frågorna behandlas så att jag på varje fråga kopierade svaren och gick sedan 

noggrant igenom dem för att kunna gruppera svaren i olika kategorier utifrån vad eleverna 

hade svarat. I de få fall där någon elev hade skrivit två olika svar som föll i olika kategorier 

har jag valt att räkna med dem i båda kategorierna. Det innebär att en elev kan ha gett två svar 

som ingår i svarsfördelningen för frågorna 12-16 i resultatdelen nedan. Fråga 17 som gav 

möjlighet att lägga till eventuella kommentarer som inte togs upp i enkäten gav inga nya 

synpunkter och har därför uteslutits från resultatdelen. 

Mitt val av kategorier är subjektiv och grundas på min tolkning av svaren på de öppna 

frågorna. Min avsikt är att inte värdera svaren utan enbart strukturera dem i kategorier. Jag har 

valt att redogöra för kategorierna med exempel för att klargöra vad som innefattas i dem. 

Av etiska skäl valde jag att inte specificera skolorna som deltog då det blir alltför lätt att 

identifiera dessa då undersökning inte är så stor. Samt att syftet med studien inte var att dra 

paralleller till omständigheterna omkring eleverna utan fokus är på elevernas uppfattning.  

Urval  

De senaste etologikurserna hade besökts av fyra klasser varav två var gymnasieklasser från 

naturbruksgymnasium och två var klasser från andra utbildningsprogram på vanlig 

gymnasieskola. Ungefär 75 stycken elever hade besökt kursen och lika många enkäter 

skickades ut och alla fyra klasserna skickade tillbaka enkäterna. Av de 75 stycken som 

skickades ut fick jag tillbaka 48 stycken. Nedan visas fördelningen mellan könen och 

skolformen (naturbruksgymnasium eller inte).  
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Diagram 1: Fördelningen av elever som svarade på enkäten utifrån kön och skolform. 

Felkällor och bortfall 

Det framkom att några av klasserna besökte Zooskolan relativt lång tid innan enkäten 

skickades ut. Om eleverna fått svara på enkäten i direkt anslutning till besöket så skulle 

antagligen resultaten blivit annorlunda. Det finns en risk att eleverna glömt bort olika detaljer 

kring besöket och arbetet runtomkring, de kan också ha ändrat uppfattning om besöket i 

efterhand. 

Det finns alltid en risk att individer tolkar frågor eller påståenden olika och i en enkät som 

denna finns en risk att eleverna har olika uppfattning om begreppens betydelse . I de fall där 

eleverna avstår från att svara på vissa frågor så har jag inte tolkat detta på något vis utan 

fokuserat på de åsikter som framkommit på de olika frågorna. Bortsett från de frågor där det 

uttryckligen framgår hur blankt tolkas. 

Respondentgruppen bestod av olika klasserna som hade varierat upplägg i hur mycket tid och 

på vilket sätt de arbetade med etologi, det skiljer sig sannolikt beroende på inom vilken kurs 

och program som besöket sker. Besöket kan i något fall också ha varit längre för någon klass. 

Vilket kan ha påverkat resultatet. Att respondentgruppen var så pass varierad kan dock ses 

som positivt för undersökningen då många olika aspekter innefattas och att en överskådlig 

bild framkommer.  

Bortfallet som eventuellt blev i form av elever valde att inte delta i enkäten är inte undersökt. 

I vissa fall var inte hela klassen närvarande då enkäten delades ut. Man får anta att bortfallet 

på grund av frånvaro inte påverkat resultatet nämnvärt då det skett slumpvis och då eleverna 
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inte visste om att de skulle få svara på enkäten. Om man beräknar bortfallet totalt så hade 75 

elever deltagit under studiebesöken och 48 enkäter skickades tillbaka. Andelen besvarade 

enkäter blir således 64 %. Bryman (2002) hänvisar till ett sätt att kategorisera svarsfrekvensen 

enligt: över 85 % räknas som utmärkt, 70-85 % bra, 60-70 % acceptabelt, 50-60 % knappt 

godkänt och under 50 % oacceptabelt. Enkätundersökningens andel på 64 % är således 

acceptabel och om man skulle räknat utifrån andelen närvarande elever som svarade på 

enkäten skulle med sannolikhet svarsfrekvensen bli ännu högre.   
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Resultat 

I enkäten ställdes frågorna i den ordning som eleverna upplevt de olika delarna. I 

fortsättningen kommer resultatet redovisas utifrån hur de hör samman med de frågeställningar 

som utgör grunden i arbetet.  Uppdelningen blir således först de frågor som handlar om själva 

besöket, sedan de som handlar om kopplingen mellan skola och studiebesök och slutligen 

frågor kring arbetet i skolan. 

Vilken uppfattning har eleverna om Zooskolan och studiebesöket där? 

Här redovisas de frågor som har anknytning till det som eleverna upplevde under själva 

besöket till Parken Zoo och Zooskolan där spridningen mellan alternativen syns samt ett 

medelvärde.  

Fråga Jag anser att… 

Instämmer 

helt (4) 

Instämmer 

delvis (3) 

Tar delvis 

avstånd (2) 

Tar helt 

avstånd (1) 
Medel- 

värde 

3 Zoolärarna gav oss ett 

trevligt bemötande 37 10 0 1 3,73 

4 Zoolärarna var kunniga 43 3 1 1 3,83 

5 Besöket gav mig förståelse 

för vad etologi är 24 16 6 2 3,29 

7 Jag fick lära mig nya saker 

på Zooskolan 26 17 4 1 3,42 

11 Studiebesöket var intressant 39 8 1 0 3,79 
Tabell 1: Frekvenstabell över fördelningen av svaren på påståendena kring studiebesöket (48 elever). 

Eleverna har på samtliga frågor visat att de instämmer i olika hög grad till de påståenden som 

de fick ta ställning till. En viss spridning kan ses mellan påståendena men majoriteten av 

eleverna har svarat instämmande (3 eller 4). Spridningen påverkar inte medelvärdet på det sätt 

att det skulle bli missvisande på något sätt utan visar i genomsnitt hur mycket eleverna 

instämmer till påståendena. 

De öppna frågorna som behandlar besöket presenteras här i form av stapeldiagram som visar 

fördelningen mellan de olika kategorierna som svaren indelats i. På fråga 11 där eleverna fick 

ta ställning till om besöket var intressant så svarade majoriteten instämmer helt (39 av 48 

stycken). Följden blir då att på frågan om vad som gjorde besöket intressant eller inte (fråga 

14 nedan) så är det nästan enbart svar som förklarar varför det var intressant och diagrammet 

visar således vad som gjorde besöket intressant med en egen kategori som är varför det inte 

var intressant.  
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Fråga 14. Förklara varför/varför inte besöket på Zooskolan var intressant.  

 

Diagram 2: Svaren på fråga 14 indelat i kategorier, 35 av 48 elever svarade på frågan. 

Djuren 

Att djuren på ett eller annat sätt var det som gjorde besöket intressant. Antingen att studera 

djuren, se beteendena, djuren överhuvudtaget eller faktumet att det var vilda djur. 

Lära nya saker 

Att lära sig saker/nya saker gjorde besöket intressant. 

Praktiskt arbete 

Att arbeta på ett nytt sätt, praktiskt eller ute på fält har beskrivit som intressant. 

Lärarna 

Att lärarna kunde det de gjorde har beskrivits som en anledning till att besöket var intressant. 

Innehållet 

Innehållet på Zooskolan överlag var intressant.  

Inte intressant 

De som beskrivit vad som gjorde besöket mindre intressant. Det som gjorde besöket mindre 

intressant var att det var för långt teoripass, fakta var repetition för eleven eller önskemål om 

mer variation. Att få ser mer djur nämndes också som ett förslag. 

Övrigt 

Enstaka svar var svåra att tyda på grund av handstilen och någon hade inte specificerat vad 
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som var intressant men att det var det. Dessa har inte riktigt passat in i de andra kategorierna 

och blev en egen kategori, övrigt. 

Fråga 16. På vilket sätt skulle besöket kunna förbättras?  

Eftersom frågan enbart frågar efter vad som skulle kunna förbättras innebär indirekt att 

uteblivit svar är att inget skulle kunna förbättras och besöket var bra. Vissa elever (9 stycken) 

har skrivit uttryckligen detta i form av kommentarer som att: ”kommer inte på” eller ”det var 

bra” och jag har valt att i diagrammet enbart visa de kommentarer som behandlat förbättringar 

av olika slag. Vilket innebär att diagrammet innefattar de 19 elever som hade förslag på 

förbättringar. 

 

Diagram 3: Svaren på fråga 16 indelat i kategorier, 28 av 48 elever svarade på frågan. 
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Mer djur 

Här har olika aspekter på djuren hamnat. Se flera djur, olika djur, närvara vid matning eller 

hälsa på djuren och bli visade mer beteenden i parken var saker som nämndes. 

Mer praktiskt mindre teori 

Att det skulle vara mer praktiskt och mindre teori under besöket. Mer guidning i parken och 

att man lär sig bättre av ”praktiskt än prat”. 

Mer tid 

Mer tid överhuvudtaget eller mer tid till att se fler djur eller titta mer omkring har önskats. 

Genomgångar 

En del kommentarer om genomgångarna kom upp. Lite roligare genomgångar eller mer om 

parkens djurs utrotningshotning. 

Lokalen 

Bättre lokal önskade av vissa då den kommenterades som kall eller tråkig. 

Övrigt 

Under övrigt hamnar enstaka svar som inte passar in under de tidigare kategorierna. Bland 

annat önskades stolar utplacerade och mindre rörigt. 
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Vad anser eleverna om kopplingen mellan skolundervisning och studiebesök? 

Vidare redovisas här de frågor som har anknytning till kopplingen mellan studiebesöket och 

skolan. 

Fråga Jag anser att… 

Instämmer 

helt (4) 

Instämmer 

delvis (3) 

Tar delvis 

avstånd (2) 

Tar helt 

avstånd (1) 
Medel-

värde 

6 Besöket gav mig mer förståelse 

för etologi än om vi enbart 

hade läst om det skolan 23 18 5 2 3,29 

8 Det finns ett samband mellan 

det vi gjorde på Zooskolan och 

det som vi lär oss i skolan 31 15 1 1 3,58 
Tabell 2: Frekvenstabell över fördelningen av svaren på påståenden kring sambandet mellan skolundervisning och 
studiebesök(48 elever). 

Elevernas uppfattning är i relativt hög grad instämmande och majoriteten har svarat 

instämmer helt om än lite jämnare fördelning mellan delvis och helt på fråga 6 där också 

medelvärdet blir lägre. 

De öppna frågorna som behandlar kopplingen mellan studiebesöket och skolan presenteras 

här i form av stapeldiagram som visar fördelningen mellan de olika kategorierna som svaren 

indelats i.  

Fråga 15. Vilket anser du var det främsta syftet med besöket? 

 

Diagram 4: Svaren på fråga 15 indelat i kategorier, 37 av 48 elever svarade på frågan. 
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Lära sig om etologi 

Denna kategori innefattar att lära sig om etologi/djurens beteende på olika sätt: förstå och 

pröva på etologi, att ta del av nya fakta och slippa arbeta i boken. 

Lära sig studera djur 

Att lära sig studera djuren, göra en beteendestudie eller att få se hur djuren beter sig. 

Lära sig om djur 

Till skillnad från föregående kategori är här de svar som handlar om att lära sig OM djuren 

som syfte. Att lära sig om exotiska djur och hur man arbetar på en djurpark nämndes. 

Vet inte/minns inte 

I denna kategori samlades de som svarade att de inte kom ihåg eller inte kom på vad de ansåg 

var syftet. Någon påpekade också att det var ett halvår sedan besöket som orsak  

Etologistudien 

Beteendestudien var syftet med besöket. 

Övrigt 

Under övrigt är här de enstaka kommentarer som inte passar i de andra kategorierna. 

Rapporten i sig enbart, uppfylla kursmålen och miljöombyte fast med koppling till skolan 

nämndes som syfte. 

Lärande övrigt 

Att lärande är syftet men mer allmänt: om hotade arter eller om Zooskolan. 
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Vad anser eleverna om förberedelserna och uppföljningen som sker innan och efter 

besöket? 

Här redovisas de frågor som har anknytning till det som eleverna upplevde innan och efter 

besöket till Parken Zoo och Zooskolan, med andra ord det som skedde i skolan. 

 

På fråga 1 saknades ställningstagande på en enkät och räknades inte med i medelvärdet. 

Majoriteten av eleverna har svarat instämmande på även dessa påståenden. Man kan dock se 

en lite mer övervägande åt instämmer delvis på fråga 1 och 10 vilket också märks på de lägre 

medelvärdena.  

De öppna frågorna som behandlar arbetet i skolan före och efter besöket presenteras här i 

form av stapeldiagram som visar fördelningen mellan de olika kategorierna som svaren 

indelats i. De två frågorna om förberedelser och uppföljning var ställda på ett sådant sätt att 

uteblivet svar (blankt) innebar ingen förberedelse eller uppföljning. Därför så redovisas också 

i diagrammet hur många som inte svarat på frågorna. 

 

 

 

 

 

Fråga Jag anser att… 

Instämmer 

helt (4) 

Instämmer 

delvis (3) 

Tar delvis 

avstånd (2) 

Tar helt 

avstånd (1) 
Medel-

värde 

1 Vi hade förberett oss för 

besöket på Zooskolan 19 23 5 0 3,30 

2 Förbereda sig för 

studiebesök är viktigt 28 12 8 0 3,42 

9 Vi hade uppföljning på det 

vi hade gjort på Zooskolan 

efteråt i skolan 25 13 9 1 3,29 

10 Följa upp studiebesök 

efteråt i skolan är viktigt 17 24 6 1 3,19 

Tabell 3: Frekvenstabell över fördelningen av svaren på påståenden kring arbetet i skolan före och efter studiebesöket 
(47 elever på fråga 1, i övrigt 48 elever). 
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Fråga 12. På vilket sätt förberedde ni er för besöket innan i skolan? (skriv kortfattat om 

förberedelserna om ni gjorde några annars gå vidare till nästa fråga). 

 

Diagram 5: Svaren på fråga 12 indelat i kategorier, 35 av 48 elever svarade på frågan. 

Genomgång/lektion 

Denna kategori innefattar någon form av genomgång eller lektion kring etologi eller 

beteendestudier. Eleverna har gått igenom svårare ord, läst i boken eller pratat igenom ämnet. 

En del har även gått igenom hur Zooskolan arbetar. 

Information på papper 

Till skillnad från föregående kategori så har eleverna här bara nämnt att de fått ut någon form 

av papper innan och inget direkt arbete inför besöket nämndes. 

Plan för dagen 

Eleven har svarat att de fått information kring vad som skall hända under besöket.  

Material 

Eleven har fått information om vad de skall ha med sig i form av kläder, penna och papper 

och bra humör. 

Övrigt 

Enstaka svar som inte passar i de andra kategorierna, där eleven förberett sig på att ha roligt, 

förberett frågor, inte minns eller inte ansåg sig ha haft så mycket förberedelser alls.  
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Pratat litegrann 

Liknande kategorin genomgång/lektion med den skillnaden att de uttryckligen har haft lite 

förberedelser och oftast bara pratat om det.  

Fråga 13. På vilket sätt följde ni upp besöket efteråt i skolan?(skriv kortfattat om ni hur 

ni följde upp besöket om ni gjorde det annars gå vidare till nästa fråga) 

 

Diagram 6: Svaren på fråga 13 indelat i kategorier, 30 av 48 elever svarade på frågan. 

Rapport 

Eleverna har svarat att de gjort någon form av skriftlig rapport eller uppsats, oftast en 

vetenskaplig rapport, på beteendestudien. 

Sammanställning & redovisning 

Denna kategori innefattar en rapport eller sammanställning samt redovisning av denna.  

Etologistudie 

Här har eleverna svarat att de följt upp genom att göra en liknande studie igen på andra djur. 

Diskussion 

Här har eleverna antingen svarat att de diskuterat det som skedde på besöket ur en 

utvärderande synpunkt, vad de tyckte om besöket, eller diskuterat det som de lärt sig. 
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Övrigt 

Enstaka svar som inte passar under tidigare kategorier. Uppföljning i form av inlämning av 

studien, bara muntlig redovisning, skrivit del av rapport eller svar som var svåra att tolka  

Temavecka 

Eleverna svarade att de arbetade med etologi i en vecka efter besöket. 

Prov/uppgifter 

Eleverna svarade att de hade haft uppgifter eller prov kring etologi. 
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Diskussion 

Resultaten av enkätundersökningen har givit en positiv bild av de studiebesök som dessa 

elever varit med om. Eleverna har varit nöjda med besöket och arbetssättet där. Framför allt 

svarar eleverna att det är intressant och att Zoolärarna är duktiga. Elever har svarat att de 

uppskattat att besöket innefattade att få träffa djur och arbeta praktiskt. Vidare här kommer 

jag nu diskutera resultatet utifrån de frågeställningar som följt arbetet och den teori som finns 

kring studiebesök och lärande. Hänvisningar till diagram och tabeller syftar till resultatdelen. 

Vilken uppfattning har eleverna om Zooskolan och besöket där? 

Enkätens resultat visar med höga medelvärden att eleverna är nöjda med Zoolärarna och att de 

tycker att besöket var intressant. På påståendena kring förståelse för etologi och lärande av 

nya saker var medelvärdena något lägre men fortfarande instämmande. När eleverna fick 

svara på vad som gjorde besöket intressant så var det framförallt djuren som uppskattades. 

Även att arbeta praktiskt och Zoolärarna nämndes i flertalet enkäter som anledning.( se tabell 

1, diagram 2 och 3) 

 Intresserade och engagerade lärare påverkar enligt tidigare forskning elevers attityd till 

naturvetenskap.  Resultaten från enkäterna visar att eleverna är nöjda med Zoolärarna och 

samtidigt anser de även att besöket var intressant, vilket bekräftar tidigare källors tecken på ett 

samband. Att utomhuspedagogik förespråkas som ett sätt att verklighetsanknyta lärandet och 

att eleverna i den här studien upplevt denna sorts lärande utomhus som positivt kan tolkas 

som att det är arbetssätt som är värt att försöka implementera mer i undervisningen. 

 De som arbetar på Zooskolan uppfattades enligt enkäten som kunniga. De kan ses som 

veteraner inom området och eleverna kan antas lära genom att vara lärlingar, på liknande sätt 

som Lave och Wenger (1991) menar är givande. Eshach (2007) menar att studiebesök inte 

alltid bidrar till lärande i sig men motivation till lärande. Kunniga personer som är nischade 

inom ett specifikt område anser jag har stor möjlighet att motivera elever till ytterligare 

studier.  

Besöket som sådant tolkar jag som en form av icke-formellt lärande i enlighet med Eshachs 

(2007) definition eftersom det sker i en informell miljö (till skillnad från i skolan som är där 

formellt lärande sker). En djurpark är en helt annan miljö än skolan även om en kort tid av 

besöket sker i en lokal lik skolan så är fokus på att arbeta i kontakt med djuren ute i parken. 

Det är inte informellt lärande eftersom det inte sker helt spontan då besöket är styrt av lärarna. 
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Enligt Eshach (2007) så är denna form av lärande av stor vikt för motivationen. Resultaten 

kan tolkas som att eleverna också upplevt det som motiverande då det i hög grad anser att 

besöket var intressant och många kommentarer om att djur är roligt framkom i 

undersökningen. 

Eleverna fick på fråga 14 svara på varför eller varför inte de tyckte att besöket var intressant. 

Tanken med denna fråga var att eleverna skulle förklara det ställningstagande som de gjorde 

på fråga 11 (se bilaga 1). Frågan kan ha misstolkats av eleverna då den innehåller två frågor 

och svaren har i de flesta fall varit i min tolkning positiva. Bortfallet på fråga 14 var ganska 

stort och jag ville därför undersöka om de som valde att inte svara på fråga 14 också hade 

svarat att besöket inte var intressant . Inget sådant samband kunde dock påvisas i enkäterna.  

Flera författare menar att lärande dekontextualiseras, Säljö (2000) anser att kunskap är 

svårtillgängligt för eleverna i skolan. Om man antar att kunskap vid studiebesök återfinns i sin 

ursprungliga kontext tyder det faktum att eleverna varit så positiva till studiebesöket hos 

Zooskolan på att det är lättare och intressantare att ta till sig kunskap om etologi om det sker i 

den miljö där det ursprungligen praktiseras. De vanligaste kategorierna för intressant besök 

var djuren, lära sig nya saker och den praktiska delen, vilket bekräftar forskning som visar att 

lärande utanför skolan intresserar och motiverar elever.  

Utomhuspedagogik syftar till att lära i andra miljöer än skolan och kan också öka förståelsen 

för kunskap vilket Säljö (2000) annars anser är svårt i skolan. Elevernas instämmande till att 

besöket gav större förståelse för etologi tyder på att teorin stämmer. 

Eleverna fick även kommentera hur besöket skulle kunna förbättras. En stor andel av eleverna 

tyckte besöket var bra som det var. Eleverna svarade att de ville ha ”mer praktiskt”, vilket kan 

tolkas som att eleverna tyckte just de praktiska inslagen var lärorika och intressanta. Om man 

ser på lärande som situerat till olika praktiker som Lave och Wenger (1991) och även Säljö 

(2000) så kan elevernas uppfattning om de praktiska delarna som positiva tyda på att det är 

viktigt med verkliga situationer för att kunskapen skall kännas relevant för eleverna. 

 I övrigt ville en stor del av eleverna ha mer tid eller se mer djur.  Att eleverna ville ha mer tid 

till besöket tyder också det på att besöket var bra. Man kan fundera på om de hade lärt sig mer 

om de fått ett längre besök eller om de bara hade haft mer roligt. Etologi är kanske inte alltid 

en så stor del av kurserna och alltför mycket tid kan kanske inte läggas på detta, hur intressant 

det än må vara. 
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Vad anser eleverna om kopplingen mellan skolundervisning och studiebesök? 

Det är inte en helt enkel fråga att svara på för eleverna om besöket gav mer förståelse för 

etologi än vanlig läsning i skolan hade gjort om man inte har varit på besöket. Eleverna 

svarade instämmande på påståendet vilket visar att de har en känsla av att de lärt sig mer.  

Eleverna instämde i lite högre grad till att det finns en koppling mellan skolan och 

studiebesöket.(se tabell 2 och diagram 4) 

Eleverna fick svara på vad de ansåg syftet med studiebesöket var. Majoriteten av eleverna 

som svarade ansåg att syftet var någon form av lärande. Eshach (2007) menar i sin artikel att 

ett av de vanligaste av lärarnas syften med studiebesök är lärande. Det är en intressant 

iakttagelse att även eleverna svarar att syftet är lärande. Av de som inte svarade alls kan det 

vara så att de inte uppfattade det som att det fanns något syfte. Troligtvis ser många elever en 

koppling mellan skolan och studiebesöket, men trots detta inte något tydligt syfte med 

besöket. Coll et al (2003) menar att om syftet är tydligt så blir besöket mer lärorikt.  

Resultaten tyder på att eleverna tyckte besöket var lärorikt men eftersom syftet inte var tydligt 

för alla finns det här anledning att tolka det som ett område som kan förbättras och klargöras 

mer för eleverna. 

 Kisiel (2006) anser att knyta an till läroplanen är viktig för att studiebesök skall bli givande 

men bara ett fåtal elever nämnde detta i undersökningen, en iakttagelse som tyder på att 

eleverna sällan är medvetna om den kopplingen.  

Vad anser eleverna om förberedelserna och uppföljningen som sker innan och efter 

besöket? 

Medelvärdena på de två påståenden kring arbetet i skolan innan och efter besöket (se tabell 3) 

var lite lägre och visar att eleverna i lite mindre grad instämmer på dessa påståenden. Det 

tyder på att elevernas inte helt och hållet uppfattar det som att det sker förberedelser och 

uppföljning i anknytning till studiebesöket.  

Det var en stor andel elever som inte svarade på följdfrågorna kring på vilket sätt de arbetat. 

Frågan var ställd så att de som inte hade arbetat inför eller efter besöket skulle gå vidare till 

nästa fråga. Det kan tolkas som att eleverna i ganska stor utsträckning inte själva uppfattar 

kopplingen mellan arbetet i skolan och studiebesök. Man kan också tänka sig att det delvis 

beror på att de inte minns vad de gjorde eller inte gjorde i skolan då det för en del elever hade 

gått en tid sen besöket ägde rum. Eftersom det bara var fyra klasser som var med i studien och 
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man kan anta att hela klassen tog del av samma uppföljning så kan man fundera kring varför 

de är hela sju olika kategorier i svaren på frågan kring hur de följde upp besöket (se diagram 

6). På liknande sätt med förberedelserna (se diagram 5). Eleverna har antagligen väldigt olika 

uppfattning kring vad de räknar som förberedelser och uppföljning samt att de har olika starka 

minnen av vad de arbetade med.  

Coll et al (2003) anser att förberedelser och uppföljning är viktigt för ett lärorikt studiebesök. 

När eleverna fick ta ställning till vikten av förberedelser/uppföljning visade det sig att 

eleverna instämmer till viss grad. Man kan tänka sig att påståendet skulle kunnat preciseras 

med av vilken anledning det skulle vara viktigt, tolkningen är individuell och påståendet kan 

uppfattas som lite vagt. Som blivande lärare tror jag att för att eleverna skall uppfatta 

studiebesök som något som bidrar till lärande så är det viktigt att kopplingen mellan skolan 

och i det här fallet besöket till djurparken blir tydlig vilket också teorier kring lärande utanför 

skolan stöder. Utomhuspedagogik fokuserar på helheten och att man bör reflektera över 

erfarenheter för att bidra till kunskap (Dahlgren & Szczepanski 1997). Säljö menar att 

handling och lärande måste knytas samman (Säljö 2000). Att eleverna har så olika 

uppfattningar och även lämnar blankt på frågorna kring arbetet i skolan tyder på att mer 

reflektion och tydligare koppling skulle kunna ge mer enhetlig uppfattning. 

Det varierade en del mellan de olika klasserna och elevernas uppfattningar om hur de har 

arbetat. Därför tittade jag på om något samband fanns med avseende på hur mycket 

förberedelser och uppföljningar eleverna gjort och hur de uppfattade vikten av förberedelser 

och uppföljning. Det fanns dock inget som visar på något sådant samband i den här studien. 

Vilket tyder på att oavsett hur eleverna arbetat så påverkar det inte deras uppfattning om hur 

viktigt det är. Det kan, om inte annat, tyda på att de elever som haft förberedelser och 

uppföljning inte tyckt att det varit förgäves. 

Slutsatser och framtida forskning 

Eleverna är överlag nöjda med sina studiebesök till Zooskolan. Att arbeta praktiskt och i en 

annan miljö är uppskattat av eleverna. Att det är så omtyckt visar att utomhuspedagogik bör 

eftersträvas som en del av skolundervisningen på olika sätt. Elevernas uppfattning om 

kopplingen mellan skolan och studiebesök varierar och om tidigare forskning får tala bör 

kopplingen bli ännu tydligare för ett ökat lärande. Oavsett vilket syfte lärarna som tog med 

eleverna till Zooskolan hade med besöket så visar undersökningen att för många elever är 

syftet inte tydligt. Om syftet görs tydligare ges större möjlighet till lärande under studiebesök. 
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Studien visar på ett samband mellan kunniga och intresserade lärare och ett intressant 

studiebesök vilket är mycket positivt. 

Det skulle vara intressant att göra vidare studier genom att följa upp och intervjua elever för 

att få djupare förståelse för hur de uppfattar studiebesök. En annan aspekt som också skulle 

vara intressant är att jämföra elevers uppfattning om studiebesök gentemot vad deras lärare 

har för syfte och kopplat till vilka förberedelser och uppföljning som genomförs. I samband 

med en studie utifrån lärarnas syn och upplägg vore det också intressant att koppla det till vad 

som står i läroplaner och kursplaner. 
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Bilaga1: Utvärdering av studiebesök på Zooskolan              
 

Kryssa i det alternativ på påståendet som stämmer bäst in på dig och kryssa endast i ett alternativ. 
Om du inte vet hur du skall svara på frågan så gå vidare till nästa. Om raderna inte räcker till på de 
sista frågorna så kan du använda baksidan på enkäten. 

Kön:      Man     Kvinna

 

Jag anser att……. 
 

1. Vi hade förberett oss för besöket på Zooskolan………… 
 
 

2. Förbereda sig för studiebesök är viktigt…………………….. 
 
 

3. Zoolärarna gav oss ett trevligt bemötande……………….. 
 
 

4. Zoolärarna var kunniga……………………………………………… 
 
 

5. Besöket gav mig förståelse för vad etologi är……………. 
 
 

6. Besöket gav mig mer förståelse för etologi än om vi 
enbart hade läst om det skolan…………………………………. 
 
  

7. Jag fick lära mig nya saker på Zooskolan…………………… 
 
 

8. Det finns ett samband mellan det vi gjorde på 
Zooskolan och det som vi lär oss i skolan…………………… 
 
 

9. Vi hade uppföljning på det vi hade gjort på Zooskolan 
efteråt i skolan …………………………………………………………. 
 
 

10. Följa upp studiebesök efteråt i skolan är viktigt ……….. 
 
 

11. Studiebesöket var intressant ……………………………………. 

 
 

 
Vänd blad! 

 
 
 

   

    

    

 
 
 

   

    

    

 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

   

Instämmer    Instämmer     Tar delvis     Tar helt 

    helt                 delvis           avstånd       avstånd      
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12. På vilket sätt förberedde ni er för besöket innan i skolan? (skriv kortfattat om förberedelserna 

om ni gjorde några annars gå vidare till nästa fråga) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

13. På vilket sätt följde ni upp besöket efteråt i skolan?(skriv kortfattat om ni hur ni följde upp 

besöket om ni gjorde det annars gå vidare till nästa fråga) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

14. Förklara varför/varför inte besöket på Zooskolan var intressant. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

15. Vilket anser du var det främsta syftet med besöket? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

16. På vilket sätt skulle besöket kunna förbättras? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

17. Har du något övrigt att tillägga om studiebesöket på Zooskolan som de övriga frågorna inte tog 

upp? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Tack för hjälpen! 
 Med vänlig hälsning  
Ann Nensén, Linköping universitet 



 

 

Bilaga 2: Följebrev 

 

Till dig som nyligen deltagit i någon av Zooskolans verksamheter! 

 

Mitt namn är Ann Nensén och jag studerar på lärarprogrammet i Linköping och gör nu mitt 

examensarbete i samarbete med Zooskolan i Parken Zoo. Bakgrunden till det här 

examensarbetet är att undersöka vad ni har för åsikter om studiebesök som det ni har gjort 

till Zooskolan. Syftet med undersökningen är att utvärdera Zooskolans verksamhet och få 

mer kunskap kring hur studiebesök uppfattas av elever och på vilket sätt det kopplas till 

skolundervisningen. 

Därför skickar jag nu ut en enkät till elever som besökt Zooskolan det här läsåret och tagit 

del av deras utbildning.  

Ditt deltagande i den här undersökningen är helt och hållet frivillig. Svaren sker anonymt och 

kommer att behandlas så att de inte kan kopplas till dig som person. Ditt deltagande är av 

stor vikt och dina åsikter är värdefulla. 

Om det uppkommer några problem med frågorna eller om ni har andra synpunkter så 

kontakta gärna mig på annne626@student.liu.se eller mobilnummer 070-667 95 23.  

Jag hoppas att så många som möjligt vill hjälpa mig att få mer kunskap om det här genom att 

svara på följande enkät. Uppgifterna kommer inte att användas till annat syfte än det som 

presenterats ovan. Examensarbetet kommer sedan att finnas tillgängligt elektroniskt på 

Linköpings universitets hemsida. 

Tack på förhand för din medverkan! 

Med vänlig hälsning 

Ann Nensén      Linköping, maj 2009 

 

 

 

 

Enkäterna samlas in och skickas tillbaka i svarskuvertet. Svarskuvertet är märkt med ett 

nummer som enbart syftar till att jag skall se vilka klasser som svarat på enkäten och kunna 

skicka ut eventuella påminnelser och kommer att förstöras då alla brev kommit tillbaka. 

mailto:annne626@student.liu.se

