
 

 
 

 

Fältstudier och digitala 
hjälpmedel i ämnet 
geografi åk 4-6 

- möjligheter och utmaningar 
 

Maja Wennergren 

Geografi AV, Grundlärare årskurs 4-6 
Huvudområde: Geografi, självständigt arbete avancerad nivå 
Högskolepoäng: 15 hp 
Termin/år: VT 2017 
Handledare: Rosemarie Ankre 
Examinator: Dimitri Ioannides 
Kurskod/registreringsnummer: GG001A 
Utbildningsprogram: Grundlärare årskurs 4-6 

  

 
 



 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning 2 

1. Bakgrund 3 
1.1 Inledning och problemdiskussion 3 
1.2 Syfte och frågeställningar 4 
1.3 Begrepp och definitioner 5 
1.4 Avgränsning 6 
1.5 Disposition 6 

2. Teori och tidigare forskning 7 
2.1 Fältstudier i ämnet geografi. 7 
2.2 Learning by doing 8 
2.3 Digitala hjälpmedel 9 

3. Metod och material 12 
3.1 Semistrukturerade intervjustudier 12 
3.2 Pedagogiska planeringar 15 
3.3 Övrigt material 16 

4. Resultat & Analys 17 
4.1 Så arbetar informanterna med geografiämnet samt fältstudier. 17 
4.2 Fältstudier och digitala hjälpmedel i pedagogiska planeringar 21 
4.3 Utmaningar och möjligheter för lärare vid fältstudier 22 
4.4 Inkludering av digitala hjälpmedel i samband med fältstudier i geografi 24 

5. Slutdiskussion 27 

6. Källförteckning 32 
Publicerat material 32 
Internetkällor 33 
Pedagogiska planeringar 35 
Bilaga 1: Intervjufrågor 36 
Bilaga 2: Pedagogisk planering 37 

 

  

1 
 



 

Sammanfattning 
I läroplanen finns metoden fältstudier inkluderat som obligatoriskt moment i ämnet 
geografi för åk 4-6. Syftet med min undersökning är att beskriva och analysera hur några 
utvalda lärare arbetar med fältstudier i geografiundervisningen. Även deras åsikter rörande 
möjligheter, utmaningar och användningen av digitala hjälpmedel under fältstudierna 
belyses. Studien beskriver och analyserar även pedagogiska planeringar enligt ovanstående 
kriterier.  
Empirin består således av semistrukturerade besöks- och telefonintervjuer som har 
genomförts med åtta lärare som undervisar åk 4-6 på skolor i Östersunds och Åre kommun i 
Jämtlands län samt studier av nio olika pedagogiska planeringar från olika delar av Sverige. 
Resultatet har sedan analyserats med hjälp av tidigare teorier inom följande ämnesområden; 
geografi och fältstudier, aktivitetspedagogik och digitala hjälpmedel. 
Studien visar a� lärarna är positiva till fältstudier men a� få faktiskt genomför dem. Lärarna 
tycker att det är krångligt och svårt med fältstudier och att det tar mycket tid för planering 
och genomförande. De anser även att det finns svårigheter med användandet av digitala 
hjälpmedel, att de känner att de inte har tillräcklig kompetens och skulle behöva 
fortbildning i ämnet.  
 

 
 
 
Nyckelord: Geografididaktik, fältstudier, digitala hjälpmedel, aktivitetspedagogik 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning och problemdiskussion 
Geografens viktigaste källa till omvärldskunskap är den observerbara verkligheten. Genom 
fältstudier i geografiundervisningen får elever träna på att använda vetenskapligt arbets- 
och förhållningssätt som i sin tur ökar deras förmåga att förstå, tolka och även kritiskt 
granska geografiska uppgifter i olika sammanhang (Skolverket, 2017, Kursplan geografi).  
 
I Läroplanen (Lgr11) framgår det tydligt i det centrala innehållet att elever i åk 4-6 ska arbeta 
med fältstudier i ämnet geografi, det är även en del av det centrala innehållet (Skolverket, 
2017,Geografi). Fältstudier är redan förknippat med ämnet geografi då det är ett 
obligatoriskt moment i geografiundervisningen för årskurs 4-6 (Lgr11). Fältstudier är en del 
av en praktisk kunskap, en kunskap som når fler sinnen än endast det visuella. 
Undervisning utomhus måste dock anpassas. Årstid, gruppstorlek, ålder och de på platsen 
naturgivna förutsättningarna är något man bör ha i beaktande vid fältstudier (Strotz & 
Svenning, 2004). Med fältstudier i ämnet geografi ges elever möjlighet att samla kunskap 
och öka förståelsen för sin närmiljö och dessutom får lärare aktiva elever genom möjligheten 
till studier utanför klassrummet (Cele, 2006). Fältstudier kan ge elever en ökad förståelse för 
de abstrakta begreppen inom geografiämnet, begrepp som kan vara svåra att visualisera i ett 
vanligt klassrum. Studier har visat att eleverna dessutom lär sig bättre då de får delta och 
när de är aktiva under ett lärtillfälle (Kent m.fl. 1997). Det är viktigt i undervisningen för åk 
4-6 enligt Skolverket att läraren i samband med ämnet geografi använder närområdet då 
elever tenderar att bli mer intresserade och även engagerade då undervisningen tar 
utgångspunkt i det lokala (Skolverket 2013, s.83). Det är även av vikt att just använda sig av 
elevernas vardag i geografiundervisningen då elevernas egen förståelse och 
vardagserfarenheter och även deras anknytning till olika platser kan bidra till ett ökat 
intresse för geografi i skolan (Skolverket, 2017). Det fastställs även i Läroplanen (Lgr11) att 
elever i slutet av årskurs 6 ska behärska följande “vid fältstudier använder eleven kartor och 
enkla geografiska verktyg” (Lgr11). Som lärare ska man alltså i samband med sin 
geografiundervisning använda olika geografiska verktyg och använda dessa vid fältstudier. 

 
  
I och med att fältstudier är ett obligatoriskt moment i geografiundervisningen bör det 
därmed inte finnas klasser som inte arbetar med metoden, så är dock inte fallet. Lena Molin, 
professor i didaktik, hävdar att många lärare saknar självförtroende och även kunskap om 
att undervisa utomhus (Duregård, 2015). Enligt kulturgeografen Gabriel Bladh är det endast 
en av tre geografilärare som faktiskt utför fältstudier (Bladh, 2014). Anledningen är enligt 
Bladh att lärare inte är utbildade för det, att det är en kompetensfråga. I åk 4-6 och hos lärare 
med längre utbildning inom området är andelen dock större (Duregård, 2015). Att vara ute i 
naturen och i närmiljön är något barn saknar i undervisningen, elever kommunicerar bättre 
utomhus där de kan använda alla sina sinnen. Något som skolans styrdokument redan har 
tagit i beaktning då det är ett obligatoriskt moment, dock verkar det som att många 
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pedagoger har missat eller missuppfattat detta (Cele, 2006). 
 
Brist på tid och pengar är också anledningar till att lärare inte genomför fältstudier 
(Skolverket, 2017, Utvecklade pedagogiska strategier centrala för fältstudier; Duregård, 
2015). Fältstudier behöver dock inte ta lång tid eller kosta något, utan Molin anser att man 
kan göra korta fältstudier där man undersöker i närområdet under en lektion (Duregård, 
2015). Sandberg (2011) har i en studie undersökt geografilärares attityder i grundskolans till 
förändringarna som kom med Lgr11. Det visade sig att lärarna ansåg att det skulle bli svårt 
att få tiden att räcka till. Enligt Sandberg uttrycker geografilärarna även att de är mest 
tveksamma till själva genomförandet av fältstudier och att arbeta med digitala 
informationssystem, GIS (Geographical information system) (Sandberg, 2011). Detta är något 
som kan ses som återkommande, att lärare inte är komfortabla med digitalt lärande då 
kunskapen är låg.  
 
Men digital teknik finns numera överallt omkring oss och i samhället. Därför behöver lärare 
och elever kunna använda olika digitala resurser och lära sig att arbeta med och kring olika 
hjälpmedel. Idag digitaliseras skolan och Skolverket försöker att hjälpa lärare att utvecklas 
inom området (Skolverket 2017, skolans digitalisering). Skolan ska ansvara för att varje elev 
efter genomgången grundskola “ kan använda modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Lgr11, s.14). Digitala hjälpmedel är 
inte bara begränsade till klassrummet. Det digitala kan flyttas ut i närområdet i samband 
med geografiundervisningen, men frågan är hur mycket den möjligheten används, och 
speciellt i geografiämnet. Digital kompetens och geografi är viktigt att sammanföra genom 
digitala hjälpmedel (Örbring & Colliander, 2015). Digitala hjälpmedel och verktyg är något 
som nämns återkommande i läroplanen och något som genomsyrar de flesta ämnen, 
därmed faller det sig naturligt att detta även gäller geografiämnet. 
 
Allt detta sammantaget belyser behovet av en genomgång av hur det ser ut ute på skolorna 
bland geografilärare åk 4-6. Hur ser de på arbetet med fältstudier i geografi? Använder man 
digitala hjälpmedel i ämnet geografi, i klassrummet och vid studier utanför skolans lokaler? 
Och om inte, vad kan det bero på? Fattas det kompetens eller kan det vara så att tid och 
resurser inte räcker till? I denna uppsats har jag träffat och intervjuat lärare av olika kön, i 
olika åldrar, från olika skolor i Jämtland och från både stad och glesbygd. De har fått ge sin 
syn på hur de arbetar med fältstudier i ämnet geografi och också hur de integrerar digital 
teknik i just den typen av undervisning. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att identifiera möjligheter och utmaningar kring hur lärare åk 4-6 
arbetar med fältstudier inom ämnet geografi. I studien beskrivs och analyseras 
mellanstadielärares arbetssätt och attityder. Ytterligare undersöks om och hur lärare i åk 4-6 
arbetar med digitala hjälpmedel i samband med fältstudier åk 4-6. Detta görs utifrån en 
undersökning i Jämtland som består av semistrukturerade intervjuer med lärare samt 
pedagogiska planeringar av lärare åk 4-6 som har hämtats utifrån ett nationellt perspektiv 
via internet.  
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- Hur arbetar lärare åk 4-6 med fältstudier i ämnet geografi? 
- Hur beskrivs fältstudier och digitala hjälpmedel i några utvalda pedagogiska 

planeringar? 
- Vilka utmaningar och vilka möjligheter ser lärare att fältstudier inom geografi 

medför? 
- Hur inkluderas digitala hjälpmedel i samband med fältstudier i geografi? 

 

1.3 Begrepp och definitioner 
Läroplanen (Lgr11) är en förordning som har utfärdats av svenska regeringen (Skolverket, 
2011). Det finns skillnader för själva geografiämnet mellan Lpo94 (förra läroplanen) och den 
nuvarande läroplanen, där geografiämnet nu har tydligare mål och riktlinjer. I Lgr11 finns 
även inkluderat vad varje elev ska kunna efter årskurs 3, 6 och 9 vilket tidigare inte fanns. 
Det som även lyfts som centralt för den nya läroplanen är att geografins metoder och 
arbetssätt poängterats. Metoder såsom fältstudier spelar en central roll och även arbetssätt 
med geografiska verktyg på internet. I läroplanen anges olika värden som skolan ska bygga 
sin undervisning på, strävansmål och uppnåendemål. Strävansmål som ska genomsyra 
undervisningen och uppnåendemålen är de mål som eleven ska nå.  
 
Enligt det centrala innehållet ska geografiundervisningen i åk 4-6  behandla “Insamlingar och 
mätningar av geografiska data från närområdet, till exempel åldersfördelning, trafikflöden och 
vattenförbrukning & fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken 
används i närmiljön” (Lgr11, s.190). Ytterligare ska eleverna ges: “möjlighet att se världen ur ett 
helhetsperspektiv. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper i att 
göra geografiska analyser av omvärlden och att presentera resultaten med hjälp av geografiska 
begrepp” (Lgr11, s.187). Eleverna ska även utveckla sin förmåga att “göra geografiska analyser 
av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder 
och tekniker” (Lgr11, s.188). Detta innefattar i tidiga stadier enklare observationer och 
mätningar men det finns även en progression. Eleverna ska för de högre betygsnivåerna 
kritiskt granska källor vilket kan innefatta digitala källor som i sin tur kräver mediateknik 
(Skolverket 2011, kommentarmaterial). I den här uppsatsen så används begreppet fältstudier 
i mening att man går ut från klassrummet och förenar teori och praktik genom natur- & 
kulturgeografi ute i landskapet. Geografiämnet är tvärvetenskapligt och är vanligen 
uppdelat i två olika discipliner kulturgeografi och naturgeografi som vävs samman (Gren & 
Hallin, 2003). 
 
Vad är fältstudier? Nationalencyklopedin (2017) definierar ordet fältstudier som att studera 
något i sin naturliga miljö som motsats till att studera något teoretiskt eller i ett 
laboratorium. Genom fältstudier skapas en direktkontakt med utemiljön, vilket hjälper till 
att skapa konkreta upplevelser som grundlägger erfarenheter och kunskaper hos eleverna. 
Boyle m.fl. (2007) definierar fältstudier som den del i läroplanen där klassrumsmiljön 
lämnas och där eleven inhämtar erfarenheter och kunskaper i en annan miljö än 
klassrummet, en miljö som är aktuell för det område som studeras, “Fältstudier kan definieras 
som alla delar i läroplanen som involverar att man lämnar klassrummet och lär sig genom 
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förstahandserfarenhet” (Boyle m.fl. 2007 s. 300). Även begreppet närområdesstudier finns, i 
den här studien används dock begreppet fältstudier. Däremot så kan närområdet användas 
till att göra fältstudier (Sanderoth et al. 2009; Lgr11).  
 
Digitala hjälpmedel eller digitala lärresurser, som Skolverket benämner det är allt material 
som är digitalt och till nytta i undervisningen. Det kan vara allt från en liten ljudfil till en hel 
webbplats (Digitala lärresurser, 2016). Digitala hjälpmedel kan delas in i två olika kategorier; 
hårdvara och mjukvara (Digital kompetens, 2017). Hårdvara är de redskap som används, 
detta kan vara en dator, en Ipad eller en mobiltelefon. Mjukvara är det program som 
används, detta kan vara olika appar, internetsidor, olika redigeringsprogram, videoprogram 
och också plattformsprogram som exempelvis Google Drive (Google, 2017). När begreppet 
digitala hjälpmedel används i den här studien kan det innebära såväl mjukvaror som 
hårdvaror.  

1.4 Avgränsning 
Denna studie har avgränsats enligt två kategorier; tid och rum. Tidsmässigt har studien 
avgränsats efter då Lgr11 infördes som verksam läroplan, detta speglas i såväl intervjuerna 
som i de pedagogiska planeringarna.  
Den rumsliga avgränsningen som studien innefattar är Jämtlands län, det vill säga regionalt 
gällande intervjuerna men även nationellt då det gäller de pedagogiska planeringarna. 
Dessa geografiska avgränsningar bestämdes då min metod i första hand är intervjuer och jag 
skulle åka till olika skolor för att besöka informanterna. Avgränsningen gällande de 
pedagogiska planeringarna blev under arbetets gång nationella. Då informanterna inte 
kunde tillhandahålla pedagogiska planeringar inom ämnet fick planeringar inhämtas från 
internet.  
 

1.5 Disposition  
Inledningsvis beskrivs teori och tidigare forskning, här behandlas fältstudiens roll i 
geografiämnet följt av forskning inom geografi & fältstudier, aktivitetspedagogik samt ett 
avsnitt rörande digitala hjälpmedel. Efter detta presenteras uppsatsens metod och 
materialinsamling. Därefter redovisas resultatet från undersökningarna och dessa 
analyseras. Avslutningsvis följer slutdiskussion av uppsatsen. 
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2. Teori och tidigare forskning  

2.1 Fältstudier i ämnet geografi.  
Geografi är ett ämne som är tvärvetenskapligt. Det betyder att ämnet kan överlappas med 
andra ämnen och att läraren har möjlighet att visa eleverna sambanden mellan dessa olika 
ämnesområden (Møller, 2003). Detta betyder dock inte att ämnet skall förväxlas med andra 
ämnen. Geografiämnet rymmer både naturvetenskapliga perspektiv, naturgeografi och 
samhällsvetenskapliga perspektiv, kulturgeografi (Gren & Hallin, 2003). 
Geografiundervisningens roll är enligt Møller att beskriva och kartlägga natur- och 
kulturlandskapets mönster och processer. Därefter kan man söka förklaringar till varför 
dessa mönster och processer har uppkommit, hur de kommer att förändras, och vilka 
problem detta eventuellt för med sig (Møller, 2003). Även Fridfelt och Molin (2010) tar upp 
detta då de diskuterar hur geografiämnet handlar om världen, som även den befinner sig i 
en konstant förändring. Och då följer även ämnet geografi samma förändringsprocess. Den 
mänskliga påverkan som skedde på 1900-talet på exempelvis klimatet har inte kunnat 
undersökas förrän nu (wwf.se), även landskap förändras och följer därmed samma mönster. 
Därför gör vi fältstudier; för att kunna se dessa förändringar inom såväl naturgeografi som 
kulturgeografi. En utmaning då det gäller fältstudier är att det finns många olika betydelser 
och åsikter bland lärare beträffande vad ämnet geografi ska innehålla (Wennberg, 1990). I 
och med att det är diffust då det gäller vad som ska räknas in kan det uppstå problem för 
läraren, speciellt då geografiämnets innehåll även existerar i andra ämnen (Wennberg, 1990). 
 
Møller (2003) anser att geografiämnets möjligheter är stora just på grund av att ämnet har ett 
så pass stort spektrum och att geografilärare kan använda såväl teoretisk som praktisk 
undervisning. Sanderoth et al. (2009 s. 110) anser att elever i åk 4-6 också gynnas av att få 
studera sin närmiljö trots att det arbetssättet är vanligare i de lägre årskurserna åk F-3, det 
förklaras utförligare i läroplanen Lgr11). I närmiljön får eleverna möjlighet att använda sina 
egna förkunskaper, dessutom kan man enligt Sanderoth et al. (2009) i dessa lägen använda 
närområdet i sig som ett läromedel. “Arbete utomhus är ett bra arbetssätt för alla barn och unga. 
Det är motiverande och ökar deras förståelse av det de studerar” (Sanderoth et al. 2009 s. 110). 
Detta arbetssätt utvecklar även färdigheter då det kommer till samarbete. Barn som arbetar 
med andra barn ger möjlighet till diskussion, egna funderingar och där de kan ta ställning 
till andras funderingar.  
 
Cele (2006) har i sin doktorsavhandling studerat två barngrupper. Avhandlingen 
undersöker hur barn kommunicerar kring erfarenheter av platser utomhus. Detta skedde 
genom intervjuer, fotografering, promenader och teckningar. Barnen i åldrarna 8 - 11 år var 
från Stockholm samt Bournemouth i England. Barnen fick berätta om sin utemiljö. Celes 
slutsatser är att förmågan att kommunicera är kopplad till aktivitet. Avhandlingen visar på 
hur barn i såväl Sverige som England vill ha möjlighet att vistas på olika platser. Barnens 
upplevelser är kopplade till alla sinnen, i jämförelse med vuxna som ofta begränsar 
upplevelser till det visuella (Cele, 2006). Detta visar att geografi är en möjlighet för elever att 
tillsammans med aktivitet och exempelvis fältstudier få möjlighet till att öka den 
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kommunikativa förmågan.  
 
Säljö (2000) menar att kommunikationen är central och genom interaktion med andra 
använder vi olika språkliga men även fysiska verktyg som hjälper oss att delta men också 
förstå vår omvärld (Säljö, 2000). Han anser att just denna kommunikation har två olika 
syften, att skapa motivation och att skapa engagemang i det egna lärandet.  För att detta ska 
möjliggöras krävs det att man skapar miljöer där olika sociala interaktioner kan ske; det är 
här man har som störst möjlighet att utvecklas (Säljö, 2000). 
 
Sanderoth et al. (2009) lyfter även hur det närmaste närområdet bjuder på en hel del 
möjligheter för läraren att koppla samman elevernas levda värld såväl i skolan som utanför. 
Det är viktigt att koppla samman undervisningen med elevernas närområde, och även 
väldigt tacksamt då de är specialister på ämnet (Sanderoth et al. 2009). Barnen sitter inne på 
detaljkunskaper om sitt område och vill oftast mer än gärna bjuda på denna kunskap. Att 
deras kunskaper och upplevelser blir föremål för skolans undervisning leder till 
engagemang och motivation (Sanderoth et al. 2009). 
 
Enligt Sanderoth et al. (2009) är även elevers närområde och identitet är nära 
sammankopplat. Elever kan vara en del av samma skolklass men leva i helt olika världar. I 
skolan och specifikt i en skolklass länkas olika människor samman trots olika erfarenheter 
och bakgrunder. Elever fungerar och lär på olika vis, men förväntas att de ska lära sig 
tillsammans.  Enligt Sanderoth et al.(2009) kan både tillit och självkänsla stärkas genom 
fältstudier; elever får utveckla en förståelse för sin plats i rummet, historien men även också 
i samhället och i existentiella frågor. Genom att aktivt pröva, uppleva och experimentera 
d.v.s. learning by doing som är ett sätt att arbeta på och detta kommer behandlas i nästa 
avsnitt, detta sätt kan utveckla såväl tillit och känsla av sammanhang (Sanderoth et al. 2009). 
 
Det finns tidigare studentuppsatser kring ämnet fältstudier, samt lärares uppfattningar och 
erfarenheter kring fältstudier. Men gällande äldre elever. De högre årskullarna genomgick 
en större förändring och geografiämnet fick en större plats med den nya läroplanen 
samtidigt som geografiämnet togs bort från gymnasiet. Det finns även de som undersökt 
detta i yngre åldrar (F-3). Det har dock inte hittats någon som undersöker just fältstudier på 
mellanstadiet. Något som heller inte belysts är digitala hjälpmedel tillsammans med 
fältstudier i geografi i undervisningen.  

2.2 Learning by doing  
Learning by doing är ett uttryck som i skolsammanhang betyder att eleven måste ges 
möjlighet att aktivt pröva, experimentera och uppleva, det vill säga aktivitetspedagogik. Det 
är en grundsyn som överensstämmer med fältstudier i ämnet geografi (Dewey, 2004). 
Grundtanken är att elever inte bara ska vara mottagare av information utan även ska ses 
som en deltagare. Som elev bör du vara aktiv och involverad för att inlärningen ska fungera. 
Om man bara är passiv och memorerar fakta är det slöseri med tid och eleven kommer inte 
att lära sig eller förstå något (Dewey, 2004).  
 
Motivationen är direkt kopplad till lärandesituationen; Om motivationen förbises är risken 
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stor att eleven känner att ämnet är främmande och irrelevant enligt Dewey (2004). Dewey 
var en amerikansk filosof och pedagog vars arbete lade den teoretiska grunden för den 
progressiva pedagogiken i USA och de flesta progressiva idériktningar har på ett eller annat 
sätt hämtat inspiration från just Deweys utbildningsfilosofiska texter. Dewey var även den 
man som formulerade att skolan representerar och ska spegla samhället. Skolan ska därmed 
vara en lika naturlig plats att vara på som i hemmet, men även andra platser kan gälla, t.ex. 
platser som elever identifierar som trygga. Han menar vidare att skolan måste vara 
representativ på samma vis som samhället och att avståndet till samhället måste minska för 
att öka elevernas förståelse (Dewey, 2004). Enligt Dewey är utbildning en social process för 
elever, och en del av utbildningen innefattar att eleverna ska ges möjlighet att genom sina 
handlingar utvecklas som individer och även få uppleva olika erfarenheter (Dewey, 2004). 
Han menar också att framtiden är oviss och att utbildning därför och på grund av detta bör 
fostra och lära individer för att kunna existera i vår värld och även för att kunna ta 
användning av den kunskap som tas in.  För att göra detta måste vi gå ut i världen och 
undersöka aktivt, dvs. fältstudier. Här kan vi även ta del av de digitala hjälpmedel som finns 
för att minska avståndet mellan samhället och eleverna. 
 
Liknande tankar har den amerikanska filosofen och vetenskapshistorikern Vygotskij som är 
känd för sin teori; sociokulturellt perspektiv på lärande (Bråten 1998).  Han menar att elever 
lär sig utifrån den kontext som eleven hämtar erfarenheter från; att eleven lär sig mer ju 
större erfarenhet hen har. Vygotskij lägger stor vikt vid att lärandet sker i samband med 
andra och genom deltagande i gemensamma aktiviteter (Dale, 1998).  
 
Boström, professor i pedagogik, nämns ofta och återkommande då man söker på begreppet 
lärstilar. Under tio år har hon arbetat praktiskt med idéer om lärstilar och drivit olika 
projekt. I artikeln “Ögat, örat och handen” (2006) diskuteras lärstilar; att alla lär sig på olika vis 
och att flera modeller för lärstilar har arbetas fram av olika personer runt om i världen. Hon 
nämner vidare fyra olika lärstilar. Visuellt lärande, auditivt lärande, taktilt lärande och 
kinestetiskt lärande. Ett visuellt barn lär sig bäst via synen och ser helst bilder och läser sig 
till kunskap. En auditiv elev lyssnar hellre och diskuterar, (denne mår bra av föreläsningar). 
Den taktile eleven lär sig bäst då händerna är aktiva, (kunskapsspel och pussel kan vara bra) 
och till sist kinestetiska elever som lär sig bäst av fysisk aktivitet såsom upplevelser och 
rollspel (Boström, 2006). Digitala hjälpmedel kan därmed ses som en kombinerad lärstil där 
den elev som behöver visuellt och taktil stimulans för att lära sig som mest. Med rätt 
förutsättningar gäller detta för alla ovan nämnda behov hos elever. I nästa avsnitt diskuteras 
digitala hjälpmedel i samband med undervisning och geografi.  

2.3 Digitala hjälpmedel 
Vuxna och barn lever i en mer digitaliserad värld på grund av den tekniska utveckling som 
skett de senaste åren (Kättström, 2016). Vi kommunicerar med teknologi, vi handlar och vi 
lär oss nya saker både hemma och i skolan. Elever lever till stor del virtuellt och kopplar sin 
tillit till personer utan ansikten; till människor som vi umgås med i samma rum utan att vara 
på samma plats. Eleverna mister sin plats här och nu och där vi är geografiskt. Detta är ännu 
en anledning till vikten av fältstudier. Men det finns även mycket positivt med denna 
moderna teknologi som ger oss möjlighet till hela världen. (Sanderoth et al. 2009)  
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I praktiken så kan digitala hjälpmedel göra skillnad i inlärningen hos eleverna (Eriksson, 
2016). En studie i åtta danska grundskolor visar olika sätt att föra in digitala medier i 
undervisningen där användandet av digitala medier kombinerades med samarbete, 
problemorienterad undervisning samt narrativa metoder (Levinsen & Sørensen, 2013). 
Positiva effekter konstaterades av digitala medier när eleverna skapade digitala 
presentationer eller med processorienterad e-portfolio. Dock saknades positiva effekter när 
digitala medier kombinerades med en mer traditionell och lärarcentrerad undervisning 
(Levinsen & Sørensen, 2013). Dessa positiva effekter är något som vidare visas och 
förespråkas i en video tillhörande ett utvecklingspaket som ska stödja geografilärare i att 
planera och genomföra geografiska undersökningar av Skolverket. I Filmen får man följa 
hur en lärare i åk 4 i geografiundervisningen tillsammans med eleverna planerar och även 
genomför en fältstudie där de i olika grupper undersöker trafiken. Till sin hjälp använder 
eleverna Ipads för att filma och dokumentera trafiken som fanns utanför deras skola, något 
läraren är mycket positivt inställd till. Filmen visar även hur samarbete bör ske med Ipad då 
en elev filmar medan övriga fått andra uppgifter för att undersöka bilarna, exempelvis 
penna och papper. Eleverna går sedan in för att bearbeta materialet. (Skolverket, 2017, 
Geografiska undersökningar). Ipaden kan användas som ett hjälpmedel för att filma, 
fotografera, analysera och för att kunna se tillbaka på det som undersökts (Skolverket, 2017, 
Geografiska undersökningar). 
 
Enligt Örbring och Colliander (2015) kan man med fördel koppla samman digitala 
hjälpmedel och geografiämnet. Det finns idag många appar och hemsidor som kan 
användas i undervisningen. Artikeln nämner dock att det också finns utmaningar med att 
använda teknik och digitala hjälpmedel. En lärare lyfter problemet med att det inte alltid 
finns enheter (Ipads) till alla elever och även problemet med att de inte alltid är laddade. Ett 
annat problem som lyfts är att de bättre apparna kostar pengar (Örbring & Colliander, 2015).  
 
I dagens skolor finns överlag ett stort fokus på digitala hjälpmedel och de möjligheter som 
nu öppnar sig då det gäller att utveckla elevers kunskapsinlärning. Det hjälper dock inte att 
ge eleverna en dator eller en Ipad i handen utan lärarna måste vägleda eleverna och ge dem 
verktyg för att kunna använda den nya tekniken på det sätt som är tilltänkt. Ett uppdrag 
som kan vara svårt då läraren själv bör känna sig bekväm med att använda dessa digitala 
hjälpmedel och även veta hur man i praktiskt skolarbete arbetar med dem, och detta 
behandlas inte tillräckligt under lärarutbildningen.  
Digitala hjälpmedel har en stor potential till lärande men används ofta på ett felaktigt sätt 
eller är dåligt utnyttjad i skolor; “ Vi kan konstatera att IT i sig självt inte ger en pedagogisk 
utveckling- det krävs en pedagogisk vision och ett sammanhang för att IT ska bidra till utvecklingen 
av skolan” (Gärdenfors, 2010, s. 225). De flesta elever är idag vana vid att använda olika typer 
av digital teknik för att roa sig och har därmed med sig denna positiva inställning då 
exempelvis Ipads ska användas som ett verktyg.  Men enligt Gärdenfors är det inte själva 
tekniken som gör arbetet, utan det måste finnas en inre motivation hos utövaren som 
bearbetar den information som finns tillgänglig. Utöver bearbetning behövs även ett 
sammanhang så att det blir meningsfullt (Gärdenfors, 2010).  Att använda sig av digitala 
hjälpmedel kan dock med rätt inställning definitivt vara ett redskap för inlärning, och även 
vara en lärstil där vissa kan ha lättare att ta till sig viss kunskap med hjälp av tekniken. Man 
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bör enligt Gärdenfors knyta ihop det teoretiska med det praktiska och konkreta. På detta sätt 
kan man även knyta samman ny kunskap till redan befintlig kunskap för en djupare 
förståelse, och det praktiska och konkreta kan i detta fall ses som digitala 
hjälpmedel.(Gärdenfors, 2010). För att lärare ska kunna arbeta på detta sätt erbjuder 
exempelvis Skolverket löpande utbildning. De har utbildningar som hjälper lärare att 
utveckla sin digitala kompetens genom olika moduler som berör ämnet (Digitalisering, 
2017).  
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3. Metod och material 
I den här uppsatsen används flera olika metoder och material som beskrivs utförligt nedan.  

3.1 Semistrukturerade intervjustudier 
Den här studien har koncentrerats på lärares uppfattningar om geografi och fältstudier och 
har därmed inte varit med på några praktiska fältstudier och fört observationer.  Studien har 
istället varit uppbyggd med hjälp av semistrukturerade intervjuer och pedagogiska 
planeringar. Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att undersöka hur en individ eller 
mindre grupper uppfattar ett specifikt fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014).  Den kvalitativa 
forskningsintervjun försöker förstå världen från respondenternas synvinkel och därmed 
utveckla mening ur deras erfarenheter, syftet är att få ta del av respondenternas 
uppfattningar i syfte att tolka deras mening. Då denna studie syftar till att undersöka 
individers, i detta fall lärares, uppfattningar och kunskaper om fältstudier i ämnet geografi, 
är kvalitativa intervjuer lämpligt.  Starrin och Renck (1996) menar att den kvalitativa 
intervjun är ”en metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut beskaffenheten eller egenskapen hos 
någonting” vilket passar studiens syfte. Intervjun är därmed endast ett medel för de mål som 
studien har, det vill säga att upptäcka hur lärare arbetar med fältstudier i geografi. En 
intervju har alltid ett syfte där den undersöker ett visst ämne eller möjligtvis flera olika 
ämnen (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Innan intervjuerna genomfördes upprättades en intervjuplan. En intervjuplan kan ses som 
en mall för hur intervjun kommer att genomföras. Den används sedan som ett stöd för 
forskaren (Lantz, 2007). Intervjun har ett specifikt syfte och även en strukturerad form för att 
ta reda på detta. Detta innebär att forskaren till en viss grad redan planerat frågorna, 
intervjuplanen, som stöd för att hålla intervjun till ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014).  Den 
kvalitativa intervjun “kräver att intervjuaren utvecklar, anpassar och följer upp vad som kan vara 
ändamålsenligt för situationen och för det centrala syftet med undersökningen” och är således 
anpassad vis varje intervju för att få ut så mycket som möjligt (Starrin & Renck, 1996). 
Då min studie är semistrukturerad så tillkommer det olika följdfrågor beroende på 
respondenternas svar och situation. Oftast så börjar en intervjuplan med bakgrundsfrågor 
och bli därefter mer djupgående och analyserande (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna 
pågick mellan 45-80 min i Jämtlands län mellan den 24 april 2017 och 4 maj 2017, fyra män 
och fyra kvinnor. Alla lärare arbetar med geografi åk 4-6.  
 
En forskningsintervju är en interaktion mellan såväl intervjuaren som intervjupersonen. En 
positiv upplevelse för intervjupersonen bör säkerställas för att få så goda svar som möjligt. 
Då en väl planerad intervju är genomförd ska båda parter ha upplevt att samtalet varit 
givande (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvale & Brinkmann understryker även att det är viktigt 
att man som intervjuare förstår sig på det maktförhållande som finns mellan personen som 
intervjuar och respondenten. Har man inte denna förståelse kan det leda till negativ respons 
under intervjun ”Forskningsintervjun är ett specifikt professionellt samtal som typiskt rymmer en 
tydlig maktsymmetri mellan forskaren och undersökningspersonen” (Kvale & Brinkmann, 2014, 
s.51). Något som sedan förstärks av Starrin & Renck då även de diskuterar maktfrågan; 

12 
 



 

“Respondenter kan också som kollektiv vara sårbara eftersom de har små möjligheter att utöva 
kontroll över hur data tolkas, dokumenteras och sprids” (Starrin & Renck, 1996, s. 72). 
 
I kvalitativa intervjustudier är det avgörande för intervjun hur respondenten upplever 
intervjun. Detta kan underlättas med små medel. Som intervjuare får man därmed med 
hjälp av den som blir intervjuad hitta en bra plats att sitta på där det är bekvämt och där 
man inte blir avbruten (Lantz, 2007; Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har således gjorts 
genom att jag vid intervjutillfället frågat om det finns en avskild plats som vi kan sitta vid, 
eller vid telefonintervjun frågat om intervjupersonen har gott om tid och sitter vid en plats 
där man inte blir störd.  Intervjupersonerna har sedan fått höra att deras svar är anonyma 
och att de kan avbryta sin medverkan när de så önskar.  
 
I min intervjustudie har deltagarna blivit tillfrågade via mejl, telefonsamtal och genom 
fysiska besök ute på skolor. Studien innefattar 8 intervjuer med lärare som undervisar i 
mellanstadiet, åk 4-6. Fyra män och fyra kvinnor varav två av dem inte är behörig i ämnet 
geografi åk 4-6. Alla lärare arbetar med geografi åk 4-6.  Att genomföra relativt få intervjuer 
är att föredra, detta då materialet vid många intervjuer kan bli ohanterligt och risken finns 
att det blir svårt att få en överblick (Trost, 2010).  
 
Det finns några regler man bör utgå ifrån då man konstruerar sina frågor. Intervjuarens 
frågor bör vara korta och enkla. Detta då det är avgörande om personen uppfattar frågan på 
det sätt som var tilltänkt (Kvale & Brinkmann, 2014).  Men man bör även vara medveten om 
att man innan intervjun inte kan veta vilka frågor som kommer vara betydelsefulla, man 
måste därmed vara beredd att utveckla, anpassa och följa upp de frågor som berör vad som 
är centralt för undersökningen (Svensson & Starrin, 1996). 
 
Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en kollega för att fastställa att detta 
var fallet. Innan en intervju genomförs ska en etisk analys göras av forskaren (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Studien ska bedrivas i enlighet med forskningsetiska regler avseende 
informerat samtycke, anonymitet, konfidentialitet och sekretess; Informerat samtycke 
innebär att man är insatt i faktumet att intervjua är ett moraliskt åtagande och man sätter 
den intervjuade i en särskild och ibland utsatt situation. Deltagarna har även fått 
information om syftet med undersökningen och hur den är planerad att genomföras, 
deltagarna måste även delta frivilligt och få information om att de när som helst kan avbryta 
sin medverkan i undersökningen. Anonymiteten innefattar att alla respondenter fick 
vetskap om hur det insamlade materialet skulle hanteras och att deras anonymitet 
garanterades, inte på grund av att lärarna bad om detta utan då detta togs för givet. Lärarna 
fick också veta att intervjuerna bandades men att inga uppgifter kan spåras tillbaka till en 
enskild person. Personuppgifter lämnas utanför och informanterna får pseudonym där de 
nämns i studien.  Konfidentialitet och sekretess: Under både arbetsprocessen och i den 
slutliga dokumentationen har det varit viktigt att säkra respondenternas konfidentialitet. 
Inga uppgifter om respondenternas svar har kommuniceras till eller diskuterats med andra. 
Respondenterna har även avidentifieras i rapporten (Vetenskapsrådet, 2011; Kvale & 
Brinkmann, 2014). 
 
Nedan följer en kort presentation av informanterna; 
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1. Den första informanten heter här Gösta. Han är behörig i geografiämnet åk 4-6, har 
arbetat 15 år i yrket och är för tillfället klasslärare.  

 
2. Informant 2 kallas här för Måns, han arbetar som ämneslärare i So-ämnena åk 6-9 

men har inte läst religion, geografi eller historia under sin utbildning. Han har dock 
behörighet i samhällskunskap och har varit verksam lärare i 9 år.  

 
3. Den tredje intervjun genomfördes med Pelle. Pelle arbetar som idrottslärare 

samtidigt som han undervisar So-ämnena i en klass. Måns, informant 4, är behörig i 
alla So-ämnena och har arbetat som lärare i 8 år. 

 
4. Informant 4 kallas för Kalle. Kalle arbetar som klasslärare och har varit det i 30 år. 

Han har i sin utbildning läst alla So-ämnena.  
 

5. Sigrid, som hon kallas i denna studie har arbetat som lärare i 43 år och är informant 
5. Hon är utbildad mellanstadielärare och har behörighet i alla So-ämnen. 

 
6. Informant 6 kallas här för Malin, Hon har varit lärare för olika åldrar i 20 år. För 

tillfället är hon klasslärare på mellanstadiet och har behörighet för So-ämnena 4-6.  
 

7. Den sjunde intervjun genomfördes med Lisa, hon har arbetat som lärare i 13 år och 
är behörig i alla ämnen upp till åk 3. Hon har dock ingen behörighet för So-ämnena 
åk 4-6 men än behörig i matte och No-ämnena 4-7. Lisa arbetar som klasslärare i 
mellanstadiet undervisar där i alla ämnen.  

 
8. Den sista intervjun gjordes med en kvinna som i studien kallas för Carin. Hon 

arbetar som ämneslärare i glesbygd i årskurserna 4-6. Där undervisar hon i alla 
So-ämnen. Hon är behörig och har arbetat som lärare i 16 år.  

 
 
En av intervjuerna som genomfördes var via telefon och det är skillnad på fysiska intervjuer 
och telefonintervjuer. Detta då du inte ser personen i fråga och kan se kroppsspråk och 
annat som kan spela in (Svensson & Starrin, 1996). Dock anser jag inte att detta har påverkat 
resultatet i denna studie. Det har blivit samma uttömmande svar av telefonintervjun som det 
blev av de intervjuer som skedde öga mot öga.  
 
För att registrera intervjuerna användes en diktafon. Ljudupptagare vid intervjuer har såväl 
fördelar som nackdelar. Till fördelarna hör att man kan lyssna tillbaka på tonfall och man 
kan även ordagrant höra vad som sagts men den finns nackdelar då den man intervjuar kan 
uppleva en pressad situation då de blir inspelade samt att det tar tid att lyssna igenom 
inspelningarna (Trost, 2010).  Detta har hanterats genom att börja intervjun med inledande 
frågor, efter en stund glömmer man bort att man spelas in, under varje intervju fördes även 
anteckningar och tid registrerades då något extra intressant diskuterades för att underlätta 
efterarbetet. Materialet fördes sedan över till en dator där valda delar transkriberades. 

    
För a� en innehållsanalys ska genomföras på de inspelade intervjuerna måste de först 
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transkriberas. En transkribering ska vara exakt samt helt reflektera intervjuns innehåll. 
Författaren bör således vara tydlig med vem som talar, hur långa uppehållen mellan 
meningarna är i intervjun. Även ou�alade ljud så som suckar, hostningar med mera, skall 
transkriberas. Tyngden på det som sägs ska också̊ kunna utläsas (Polit & Beck, 2012).  
Efter varje intervjutillfälle har stycken transkriberats från det inspelade materialet, detta för 
att på ett tydligare sätt kunna jämföra informanternas svar och även försöka hitta samband 
mellan informanterna.  
 

3.2 Pedagogiska planeringar 
En pedagogisk planering är ett dokument som beskriver vad skolan arbetar med i de ämnen 
eller arbetsområden som planeringen avser. Planeringen talar om vilka mål som finns med 
undervisningen, vilket innehåll som ska beröras samt vilka arbetsmetoder och 
redovisningssätt som ska nyttjas. Det som ligger till grund när den pedagogiska planeringen 
upprättas är läroplanen och kursplanen. I den pedagogiska planeringen kan läraren 
konkretisera målen och även beskriva vilka förmågor och kunskaper eleven ska kunna visa 
upp så att läraren sedan kan göra en bedömning (Allmänna råd för planering och 
genomförande av undervisningen, 2011). 
 
Studien har analyserat nio olika pedagogiska planeringar med kopplingar till fältstudier och 
geografiämnet, se bilaga 2 för ett exempel.  En pedagogisk planering kan bestå av en 
beskrivning av syfte, centralt innehåll och de mål som eleven ska uppnå. Dokumentet kan 
också lyfta hur undervisningen ska läggas upp gällande arbetssätt, material och redovisning 
samt även innehålla lektionsplaneringar. 
 
Syftet är att ta del av olika pedagogiska planeringar och att få en uppfattning om upplägg, 
för att sedan undersöka hur lärare planerar inför genomförandet av fältstudier. Studien 
kommer även att undersöka hur och om planeringarna nämner digitala hjälpmedel.  
 
Då det inte skapats pedagogiska planeringar bland informanterna består den här studien av 
planeringar hämtat från internet. Då man arbetar med material hämtat från internet är det 
viktigt att ha förståelse för hur det kan skilja sig från traditionella källor, man bör även vara 
kritisk och uppmärksam på vilken typ av källa man använder. Inom källkritiken värderas 
källor enligt en hierarkisk ordning; primärkälla, sekundärkälla och tredjepartskälla. En 
primärkälla har inte filtrerats genom en tolkning eller utvärdering, en sekundärkälla återger 
en ursprunglig källa och en tredjepartskälla återger en sekundärkälla. Min empiri består av 
primärkällor (Källkritik på nätet, 2017). Mitt hämtade material kommer från hela Sverige och 
räknas därför som nationella. Urvalet blir begränsat då materialet skulle beröra såväl 
fältstudier som geografi och åldrarna åk 4-6.  
 

3.3 Övrigt material 
Läroplanen (Lgr11) används återkommande under arbetets gång för att undersöka 
fältstudiens roll i geografiundervisningen samt hur digitala hjälpmedel benämns i 
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styrdokumentet. Detta då läroplanen tillsammans med kursplanen bildar ett styrdokument. 
Styrdokumenten i utbildningsväsendets värld är de förhållningsregler lärare har att följa, de 
fungerar som riktlinjer för arbetssättet i Sveriges skolor och är utarbetade utifrån Skollagen. 
Det är i läroplanen det står beskrivet vilka mål och riktlinjer som bör följas och i kursplanen 
står det mer ämnesspecifikt vad undervisningen ska innehålla. Den nuvarande läroplanen 
som används till denna studie infördes den 1 juli 2011. I och med den nya läroplanen 
infördes kunskapskrav istället för strävansmål som det varit tidigare, detta för att göra 
läroplaner och kursplaner tydligare samt för att kunna stämma av elevers kunskaper med 
jämna mellanrum. I Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i geografi (2011) lyfts 
förändringar som kom med den nya läroplanen, här lyfts ämnets problematiserande 
karaktär genom att introducera geografins metoder och arbetssätt. Centralt är metoderna 
såsom fältstudier och geografiska verktyg. (Skolverket, 2011, Kommentarmaterial; Lgr11). 
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4. Resultat & Analys 

4.1 Så arbetar informanterna med geografiämnet samt 
fältstudier. 
Geografiämnet består av många delar och ämnet kan ibland vara svårt att beskriva. 
Gällande frågan vad geografiämnet åk 4-6 innefattar berättar Gösta, som har varit verksam 
lärare i 15 år, att det finns många olika delar som ska in i geografiämnet. Gösta beskriver att 
eleverna ska lära sig om kartor, hur olika landsdelar bildas, hur olika länder är avgränsade 
och om kartans olika symboler. Han menar att man kan se på geografiämnet från många 
olika håll och att detta är det som han tänker på då begreppet geografi för 4-6 nämns.  
 
För Pelle, som även arbetar som idrottslärare, ska geografiämnet åk 4-6 beröra den närmaste 
omvärlden för eleverna, de bör kunna koppla samman detta med ett större perspektiv. Han 
förklarar detta genom ett exempel; “De bör förstå att de bor i en stad som ligger i Jämtland, som i 
sin tur är en del av Sverige. Sverige är en del av Norden som ligger i Europa och hur de ligger i 
förhållande till världen”. Han anser att detta är något av det viktigaste som eleverna ska lära 
sig i ämnet geografi, från det lilla till det stora och även kartkunskap tycker han är viktigt. 
Precis som för Gösta och Pelle som säger att kartkunskap är en viktig och stor del av 
geografiundervisningen anser Sigrid att kartor och symboler är centralt. Hon betonar också 
namngeografi som en av de viktigaste delarna i geografiämnet; “Det största är väl att man lär 
sig namngeografi och om olika länder och kartor och de begreppen och symbolerna” (Sigrid).  
 
Kalle, som arbetat som lärare i 30 år, tycker precis som Sigrid att namngeografi är en central 
del av undervisningen i geografi. Han beskriver också att han finner det enklast att följa de 
läromedel som finns tillgängliga på skolan och att det på så vis blir det som bestämmer vad 
de arbetar med under geografilektionerna. Men han uttrycker även precis som alla övriga 
som blivit intervjuade att kunskaper om Sverige, Norden och Europa är viktigt och något 
som prioriteras i åk 4-6.  
 
Till skillnad från ovanstående lärare anser Lisa, som varit lärare i 13 år men inte är behörig 
inom geografiämnet, att geografi handlar om omvärldsorientering och att det är något som 
görs dagligen. Hon anser inte att geografi till största delen är namngeografi och kartor 
såsom Sigrid, Pelle och Gösta gör. Istället tycker Lisa att fokus bör ligga på hållbar 
utveckling och miljö. Eleverna ska lära sig om hur folk bor på olika platser, varför man bor 
där och vad man då kan arbeta med. Hon berättar om att de i klassen tar upp dessa frågor 
då någon elev varit på en resa. Man talar om var resmålet ligger geografiskt, om det finns 
något närliggande hav och också om hur olika typer av resor kan relateras mot miljö- och 
klimatfrågor. Lisa fokuserar därmed på frågor som är globala, det gör även Carin. Carin som 
arbetar som ämneslärare i glesbygd anser att det är tydligt vad som ska behandlas i geografi 
åk 4-6. Det är viktigt att det är olika områden i världen som tas upp och behandlas. Hon 
anser precis som de andra att kunskaper om Sverige, Norden och Europa är centralt för åk 
4-6 men att ämnet är så mycket mer än så. Man ska även arbeta med frågor om barns olika 
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förutsättningar runt om i världen, även svåra ämnen som fattigdom och krig ska då tas upp. 
Frågor kring hur jorden omformas, exempelvis gällande vulkaner eller havsnivåer bör 
beröras. Carin anser också att man inte ska glömma klimatfrågor och frågan om öppna 
landskap och hur det påverkar människor på olika platser. 
 
Måns och Malin skiljer sig åt från de övriga då de fokuserar på vad som händer innan och 
efter i geografiundervisningen 4-6. Måns arbetar som ämneslärare i åk 6 men även i åk 7-9. 
Han arbetar med geografiämnet i åk 6 och vill då skapa en grund så att eleverna får en 
kunskap om vad ämnet geografi är. Detta för att sedan kunna använda denna grund till att 
kunna resonera och diskutera då eleverna kommer upp i högstadiet. Han förklarar att 
eleverna i åk 4-6 bör börja koppla ihop och se nyttan av geografi samt hur ämnet samverkar 
med andra ämnen. Han tycker också att eleverna bör få kunskap om kartor och geografiska 
områden samt ämnen relaterade till miljötänk och resurser. Detta är sådant som ligger nära 
eleverna enligt Måns och som de därför kan relatera till. Malin som är klasslärare och som 
arbetat som lärare i 20 år utgår däremot ifrån vad man arbetat med i geografiämnet i åk 1-3. 
Enligt henne börjar allt i närområdet runt skolan för att sedan kopplas samman med 
biologiämnet. Malin berättar att eleverna i åk 4 har lite större omvärldsuppfattning än 
eleverna i åk 1-3 och att de vet vad olika platser har för förhållande till varandra. Malin 
förklarar att förmånen som klasslärare är att man kan arbeta ämnesövergripande utan att 
behöva ta hänsyn till att eleverna ska vidare till andra lektioner. Hon brukar arbeta 
ämnesintegrerat med ämnena svenska, geografi och biologi.  
 
De intervjuade lärarna visar i stort samstämmighet angående vad som de anser ska 
behandlas i ämnet geografi i årskurserna 4-6. Samtliga lyfter namngeografi och att man som 
elev bör få en uppfattning om platsen man bor på, men de flesta säger att detta oftast inte 
sker inom det enskilda ämnet. Det sker oftast genom ämnesintegration, då geografi räknas 
som ett tvärvetenskapligt ämne. De flesta nämner närområdet och om hur viktigt det är att 
börja med det, att se till det som finns nära för att sedan genom progressionen gå från det 
lilla till det stora. Att man börjar med temat Sverige i åk 4 och sedan via progression berör 
Norden och Europa är också något samtliga är överens om. Det framgår dock att det finns 
en osäkerhet i vad som är geografi i förhållande till exempelvis biologi och vad geografin 
faktiskt är och ska innehålla.  
 
Informanternas syn på geografiämnet åk 4-6 bör utgöra grunden för innehållet då fältstudier 
är ett obligatoriskt moment i ämnet geografi.  Uppfattningen om vad fältstudier ska 
innehålla kan dock variera då det finns personliga tolkningar av vad läroplanen menar med 
metoden. De flesta av mina informanter tolkar det som att man vid fältstudier lämnar 
klassrummet och bedriver undervisning på en annan plats, ute i naturen, i samhället och i 
närmiljön.  
 
Gösta, som arbetat som klasslärare i flera år anser att man ska lämna skolan för att göra sina 
fältstudier och att man med fördel kan integrera geografin med andra ämnen; “Fältstudier 
kan ju vara att man åker till ett specifikt område med eleverna, jag brukar då kombinera med historia, 
jag tycker det är bra att integrera det så”. Gösta anser att historia är ett ämne som passar bra att 
integrera med geografi, då dessa ämnen lätt kan kombineras då de besöker olika platser; 
“Ett bra exempel på fältstudier i geografi kan ju vara då att åka på Frösön, när vi läser Sverige i fyran 
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ser vi på hur det har varit historiskt på Frösön och se hur landet har bildats”. Pelle, idrottsläraren, 
tycker precis som Gösta, att man bör åka iväg någonstans för att det ska räknas som en 
fältstudie och att det skulle vara fördelaktigt att kunna arbeta ämnesintegrerat. Till skillnad 
från Gösta har Pelle hittills aldrig gjort en fältstudie. Han anser att det finns andra delar som 
måste prioriteras, han anser dock att fältstudier kan utgöra ett sätt att förtydliga teorin i 
geografiämnet; “Det är väl att göra det tydligt för eleverna vad det är vi har läst om, har man läst 
om tallskog i geografi, då kan man besöka en tallskog och sätta tydliga bilder på det vi har läst om så 
att de kan koppla det till en verklighet”. Då Pelle också är idrottslärare på skolan skulle han 
också kunna tänka sig att arbeta ämnesintegrerat i geografi och idrott exempelvis då de har 
orientering; “Vi kan slå ihop när jag har idrott också, då vi har orienteringen. Där har du ju helt 
klart ett geografiskt inslag, att förstå karttecken och skalor och sånt”. Sigrid, mellanstadieläraren 
med behörighet, arbetar inte heller med fältstudier. Det hon kan komma ihåg är att de för 
många år sedan åkte iväg på en bussresa men hon tror att det inte kopplades samman med 
just ämnet geografi. Hennes bild av fältstudier är naturorienterat och inte direkt kopplat till 
ämnet geografi; “fältstudier då tänker jag på när man åker ut i naturen och studerar och det kan ju 
vara att man gör olika studier i bäcken som finns, vad som finns i bäcken, det blir ju som biologi om 
vartannat. Så mycket har man ju varit ute och samlat växter och pressat dem och se vart dom växer. 
Många klasser jobbar med jord lådan som finns i NTA“. Då det under intervjun påpekas att 
dessa exempel berör de naturvetenskapliga ämnena fick Sigrid från om hur det skulle kunna 
se ut specifikt för ämnet geografi. Hon svarade då att geografi är ett ämnesintegrerat ämne 
och att man brukar slå ihop det med naturvetenskapliga ämnen. Då det gäller de 
geografiska inslagen i fältstudier har det enligt henne kommit att belysas vid diskussioner, 
exempelvis om hur det kommer sig att växter växer på en särskild plats. Både Pelle och 
Sigrid nämner i sina exempel kopplingar till de naturvetenskapliga ämnena. 
Gösta, Pelle och Sigrid är alla överens om att fältstudier är att lämna skolan och bege sig till 
en annan plats.  
 
Måns, som arbetat som lärare i flera år men som inte är behörig i geografi, utvecklar synen 
på var fältstudier kan genomföras. Han nämner såväl ute i samhället som i elevernas hem 
som platser där fältstudier kan genomföras; “Fältstudier, ja då tänker jag att man måste ut i 
samhället och undersöka det här, och då får man ju göra det på olika sätt, en sak kan ju vara att göra 
en undersökning hemma i hemmet [...] som man sen kan diskutera i klassen [...] Se på en karta och sen 
se hur miljön runt omkring ser ut utifrån den och jämföra det med verkligheten, det är ju en typ av 
fältstudie i geografi eller ut och titta på en rullstensås eller vad som helst som har med geografi att 
göra, för att inte bara använda sig till böcker och bilder som man har i klassrummet”. Måns talar om 
hur elever kan göra fältstudier kring resurser och miljö i samarbete med hemmet. Han 
menar att de också kan arbeta med kartor eller med naturgeografi genom att exempelvis 
studera en rullstensås. Trots att han är obehörig visar Måns kunskap inom området. Ändå 
genomförs nästan inga fältstudier hos honom heller, max en gång per år och då inte på 
samma sätt som han själv beskriver. Fältstudien genomförs då med liknande inriktning som 
Gösta, Pelle och Sigrid, med att lämna klassrummet. I Måns fall görs fältstudien i samband 
med den gemensamma fjällturen som genomförs årligen; “Det händer att vi undersökt 
naturtyper, varför naturen här då runt vår skola ser ut som den gör, varför bergskedjor runt omkring 
oss ser ut som de gör. På fjällturen stanna upp och se på bergskedjorna och prata kring varför det ser 
ut så och hur inlandsisen har påverkat. Så det blir ju främst då vi är uppe till fjälls”. Även i Kalles 
skolklass genomförs fältstudier som mest en gång per år, han tycker att fältstudier kan 
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genomföras i närområdet; “Jag tänker mig fältstudier, att då ska man väl ut, så tänker jag, 
utomhus, det är fältstudier för mig. och titta på olika naturtyper kanske då”.  Kalle som till skillnad 
från Måns är klasslärare och undervisar i flera ämnen kommer efter en stund på att han gjort 
en fältstudie en gång, Den fältstudien handlade dock också om de naturvetenskapliga 
ämnena; “När vi arbetade med sjötyper, då var vi ju och tittade på sjön här nere, så man kunde 
uppleva på skillnader på olika typer av sjöar och titta på näringslivet där, men det blir ju 
ämnesintegration då för det blir ju NO också”. Precis som Kalle nämner nästa lärare, Lisa, som 
också arbetar som klasslärare, arbete kring vattendrag då hon ska förklara fältstudier; “Det 
är att gå utanför klassrummet tänker jag, och fältstudier i geografi, det är ju sin omgivning då, det 
kan man ju koppla till olika saker, ja hur rinner bäcken här utanför ner till storsjön. När vi jobbar med 
sjöar och vattendrag kopplar man in det också”. Även Lisa nämner här att man arbetar i 
närområdet. 
 
Några av informanterna nämner sitt närområde som en plats för fältstudier Måns nämner 
som hastigast sina tankar kring naturen kring skolan, Kalle pratar om en närliggande sjö och 
Lisa som talar om omgivningen och en bäck som rinner utanför skolan. Även Carin, som till 
skillnad från de övriga bor och arbetar på landsbygden talar om närområdet i samband med 
fältstudier; “Då tänker jag att man ska vara ute, eller titta iallafall i närområdet, här blir det ju då att 
vi exempelvis tittar på ett fjäll och att vi ser till landskapet runt omkring och ser till det stället man 
bor på. Kanske tar man med sig frågeställningar ut som varför ser fjällen ut som de gör? Varför har 
det blivit en dal här, att man hittar saker i sitt närområde och då tänker jag att det blir väldigt olika 
beroende på vart man bor. Sen kan det ju vara om man reser med sin klass eller så”. Carin arbetar på 
en skola belägen i en glesbygd med närhet till fjäll. Därmed ser hennes närområde 
annorlunda ut än för de övriga informanterna. Dock nämner även Carin närmiljön på 
samma sätt som exempelvis Måns, Kalle och Lisa. Arbetssättet blir detsamma men 
observationsobjekten varierar beroende på var du befinner dig geografiskt. 
 
Malin, precis som de övriga, arbetar inte heller så mycket med fältstudier. Hon nämner dock 
att det precis som med åk 1-3 som hon undervisat i tidigare är viktigt att få arbeta med 
konkretiseringsmaterial och att få bygga saker. Hon anser alltså till skillnad från de övriga 
att fältstudier inte behöver genomföras utanför klassrummet; ”Det är att laborera, men då 
kopplar jag ju gärna in i fler ämnen. Jag går ut och ser mig omkring. Man måste dock inte gå ut […] 
man kan bygga små modeller, vi har gjort en sverigekarta, man kan göra ett pussel”.  Malin menar 
vidare att fältstudier är viktigt då elever har olika inlärningsstilar och att hon många gånger 
utgår från sig själv, att man behöver göra mer än bara inhämta teoretiska kunskaper. 
 
Alla är överens om att fältstudier vidgar förståelsen för ämnet eftersom man kopplar 
samman teori och praktik och den gemensamma uppfattningen är att begreppet fältstudier 
är att man studerar olika fenomen utomhus, det vill säga att man är utanför klassrummets 
väggar. En av de intervjuade lärarna, Malin, håller dock inte med. Hon menar att man kan 
bedriva fältstudier även inne i klassrummet. Hon brukar ta med sig burkar med olika 
bergarter som eleverna får undersöka, de får i andra sammanhang också bygga modeller. 
Detta är fältstudier enligt henne.  
Men hur arbetar då lärarna med fältstudier i geografi? Jo de flesta arbetar ämnesintegrerat, 
ofta tillsammans med naturvetenskapliga ämnen eller idrott.  
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4.2 Fältstudier och digitala hjälpmedel i pedagogiska 
planeringar 
Pedagogiska planeringar ska beskriva vilka mål och syften fältstudier har. Här ska 
arbetssätt, material samt hur eleverna kommer att bli bedömda presenteras. De olika 
pedagogiska planeringarna som studerats varierar i innehåll. Vissa är utförliga medan andra 
är mer otydliga. Då det gäller de planeringar som är otydliga är det svårt att utläsa vilket 
material eleverna använder, vilka metoder utöver fältstudier som använts samt hur 
bedömningen av eleverna ska ske.  
 
Tre av planeringarna tar upp fältstudier som handlar om att studera och skapa kartor. Samt 
få förståelse för geografiska begrepp. I två av dessa får eleverna som uppgift att rita en egen 
karta över skolgården. Detta för att träna på att se hur en plats ser ut uppifrån och hur man 
läser och skapar en avbild av en plats (planering 4 & 5). Den tredje planeringen (planering 6) 
nämner också skolgården men här är syftet istället att fältstudien ska resultera i en rapport 
till elevrådet. Denna planering handlar om en ämnesvecka i geografi där fältstudier inte är i 
fokus. Det endast i två av de nio planeringarna som man nämner digitala hjälpmedel, 
planering 1 och planering 2. I den ena ska eleverna observera och fotografera bebyggelse 
samt mäta trafikflöden. I den andra däremot beskrivs användandet av digitala hjälpmedel 
mer omfattande. Den börjar med att redovisa att de material som kommer att användas är 
just digitala verktyg, senare där uppgiften redovisas länkas det till hemsidan “Google maps” 
och visar att det är det hjälpmedlet som de ska använda sig av. Efter det inledande skedet 
ska de ta sig till vald plats och dokumentera med hjälp av fotografering för att till sist 
jämföra dessa med detaljplaner och kontrollera informationen som finns på kommunens 
hemsida. De ska även använda sig av digitala verktyg för att sammanställa en presentation 
av resultatet och lägga in det i en inlämningsmapp på internet (planering 1 & 2). 
 
Planering 3 öppnar upp för möjligheten att använda digitala hjälpmedel vid 
dokumentationen av fältstudien, men skriver det inte uttryckligen. Planering 7 kopplar till 
fältstudier i geografi för att undersöka närmiljön, men stoffet avser huvudsakligen biologi. 
Till sist studeras två pedagogiska planeringar som endast redogör för vad eleverna ska lära 
sig enligt Skolverkets styrdokument (planering 8 & 9). 
 
I de pedagogiska planeringarna skriver inte alla uttryckligen hur de kommer att utföra sina 
fältstudier utan att det bara kommer att ske. De planeringar som dock nämner det menar då 
att man kan besöka en viss plats för att exempelvis undersöka eller ta fotografier av något. 
Precis som i intervjuerna finner man en tydlig ämnesintegration med No-ämnena i de 
pedagogiska planeringarna, specifikt med ämnet biologi. I de pedagogiska planeringarna 
som studerats uttrycks inte vilka utmaningar man kan tänkas möta vid metoden fältstudier. 
 

4.3 Utmaningar och möjligheter för lärare vid fältstudier  
Många lärare kan se såväl möjligheter som svårigheter då det kommer till fältstudier. Det 
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verkar dock vara så att lärarna främst anser att det är en utmaning och att det är därför som 
fältstudier inte genomförs. Gösta anser att närområdet är en bra utgångskälla men känner 
ändå att man måste resa en bit för att kunna utforska ordentligt. Han påvisar att det är svårt 
att ta sig iväg; “Möjligheterna är ju att titta på vad som finns i närområdet, möjligheten är ju att det 
finns så mycket i närheten som man faktisk har i sitt närområde. Utmaningarna är ju att få till det 
och att ta sig iväg av praktiska orsaker om man är själv i klassen, att säkert ta sig iväg. Att åka iväg 
själv med en klass, det är svårt och det kan vara därför man drar sig för att göra dessa fältstudier.”  
 
Måns menar att fältstudier inte genomförs då lektionstiden oftast inte räcker till, speciellt då 
klassen även ska iväg till lektioner med andra lärare Han anser också att planeringen kräver 
så pass mycket tid att resultatet inte alltid är värt det; “Svårigheten är att det tar, när man har 
då geografi, har du oftast flera ämnen som ska in och fältstudier tar en hel del tid. Dels i planerande 
och dels i utförande och eleverna ska ju förstå varför de har gjort det här, så det tar ju inte bara en 
lektion utan det tar kanske två veckor innan du genomfört fältstudier, och det är ju faktiskt väldigt 
tidskrävande och kräver ofta mer planering än vad man kanske är beredd att ge”. Måns påvisar att 
man som lärare måste lägga ner flera veckor på planering och gå igenom med eleverna så att 
de förstår vad de har gjort och varför. Pelle menar dock att det finns gott om möjligheter till 
att göra fältstudier om man som lärare prioriterar det, det spelar ingen roll om man är 
ämneslärare eller klasslärare enligt honom. Han visar, som flera av de andra lärarna att tid, 
pengar och transport är faktorer till att det blir stora utmaningar och att man därför inte gör 
fältstudier; “Ja nu gör jag inga fältstudier, jag tycker att timplanen är ganska tajt, man får välja och 
jag har värderat att det finns andra grejer som har fått gått före. Men det finns ju transportmässiga 
utmaningar, kostnadsmässiga utmaningar finns det ju, det får ju inte kosta. Och sen är det ju 
tidskrävande, man kan ju inte bara åka iväg en lektion och sen komma tillbaka, det ska ju klicka med 
deras övriga skoltid. Men jag ser det inte som att det är jättestora problem överlag, man fastnar nog 
ofta inom skolan väggar, man skulle nog behöva röra sig lite mer utanför”. 
 
Kalle anser att det finns stora pedagogiska möjligheter vid fältstudier om det görs på rätt 
sätt och då eleverna gör det som är tilltänkt och inte missförstår uppgiften. Han menar dock 
att det kan bli svårt med tanke på att man måste planera noggrant och att elevgrupperna 
oftast är så pass stora att han inte kan ta sig iväg på egen hand med klassen; ”Det blir väldigt 
bra när man gör det, men problemet är just att planera så det blir så bra som möjligt. Så de inte blir så 
att man har planerat alla bitarna, att man inte bara går ut utan att man har ett syfte med att man går 
ut. Att man verkligen vet vart man ska, så att det inte bara blir ett roligt happening. Gruppstorlekar 
är ju också något, jag är oftast ensam med en stor grupp”. Kalle menar att han vid mer 
genomarbetade planeringar och med mer personalresurser skulle ha möjlighet att 
genomföra fler fältstudier.  
 
Sigrid uttrycker att hon främst ser utmaningar med fältstudier, att det är svårt att ta sig iväg 
själv med grupper och att man måste vara förtrogen med ämnet och att man även kan 
hantera att gå iväg med en grupp; “Man ska ju känna att man behärskar det själv då, så man 
känner att man har lite kött på benen”. Sigrid uttrycker vidare en osäkerhet kring att inte ha 
arbetat så mycket med detta och att hon inte riktigt vet hur hon skulle göra. Ett samarbete 
har funnits med en annan skola och Sigrids skola tidigare och hon anser att samarbete 
mellan skolor kanske skulle kunna hjälpa till då det kommer till områden som dessa. 
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Malin är lärare i en klass där en elev har speciella behov, hon menar att då hennes 
personalresurs punktmarkerar denne så blir det svårt att ta sig utanför klassrummet. Detta 
då det förväntas att hon ska ansvara för de övriga helt själv; “Vi är för få vuxna, i 
elevsammansättningen har man som vi ett barn med oerhört speciella behov och då behöver vi en 
person som punktmarkerar den eleven, absolut varenda minut. Har vi då en som punktmarkerar 
denne då har jag 24 elever själv, då kan vi inte göra så mycket, sorry men så är det. Men då anpassar 
vi oss och ser möjligheter i annat, men att göra små käcka utflykter, nä det kan vi glömma”. Av detta 
kan man se att Malin anser att hon behöver fler resurser i form av personal för att kunna 
uppnå det som Skolverket erfordrar. 
 
Lisa anser att det finns många möjligheter och utmaningar vid fältstudier; 
“Geografi är det mest tacksamma ämnet man kan jobba med, för det finns inte en elev som inte är 
intresserad av kartor eller platser. Prata om ställen där de har varit, det är oerhört tacksamt. Dom får 
ju en uppfattning kring saker men det svåra med elever, jag har ju varit med vid orientering, de har 
svårt att orientera sig på kartan och i verkligheten.  Inget är egentligen ett problem, man skulle ju 
kunna göra mycket mer, men man är så himla pressad att hinna med allt annat.  Men det är en 
svårighet om jag får säga det, att Norden, som man oftast arbetar med den här perioden, ligger så 
långt ifrån närmiljön och det är oftast där, i närmiljön, man gör fältstudier. Men det är väl driven och 
lusten från mig då som spelar roll och som får en att göra det.”. Hon menar att det inte skulle vara 
några problem att få tiden att räcka till, utan att det är hennes egen motivation som står i 
vägen för att hon ska utföra fler fältstudier. Hon anser inte heller att ekonomiska eller 
personella resurser är ett problem.  Hon uttrycker dock att det finns svårigheter då man ska 
arbeta med fältstudierna då man åk 4-6 arbetar med Norden. Att det geografiskt ligger så 
långt bort och att man gör fältstudierna i närområdet. Lisa anser därmed att fältstudier är 
svårt att arbeta med just det avsnittet i geografiundervisningen och att det är det avsnittet 
som är centralt för geografi åk 4-6.  
 
Carin beskriver att hon ser den största utmaningen som att faktiskt ta sig iväg; 
“Jamen det är väl att ta sig ut, att avsätta en dag och bestämma att man verkligen gör det. Och sen att 
man kanske hinner gå igenom innan bra för det är svårt att fokusera när man väl är ute, så att det 
inte blir föreläsningar när man väl är ute är viktigt. Och att ta sig någonstans, ska man till fjället 
måste det ju planeras med att det ska skjutsas och sånt”. Hon lyfter också transportfrågan som en 
utmaning och berättar om att de brukar behöva förlita sig på att föräldrar ska skjutsa då de 
ska besöka en plats.  
 
Då det gäller de intervjuade lärarnas uppfattning om vad fältstudier kan ge dem för 
möjligheter och vilka utmaningar som de ställs inför genom att arbeta med detta arbetssätt 
så varierar deras uppfattningar, både mellan de enskilda lärarna och också inför den känsla 
de har inför arbetssättet. Många anser att tid är en faktor som spelar in och att man har svårt 
att planera en fältstudie där eleverna lär sig det som är planerat.  Det är även ett flertal av 
informanterna som anser att de behöver personalresurser för att genomföra fältstudier. 
Utmaningar såsom kostnader och kunskap spelar också in.  
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4.4 Inkludering av digitala hjälpmedel i samband med 
fältstudier i geografi 
Då det gäller inkludering av digitala hjälpmedel vid fältstudier blev resultatet annorlunda 
än väntat, de flesta arbetade inte med digitala hjälpmedel, men kunde se hur det skulle 
kunna vara ett bra hjälpmedel. Det fanns även blandade attityder och erfarenheter till att 
arbeta digitalt.  
 
Måns är ämneslärare på en skola där alla elever i åk 6 har en egen Ipad. Dock används dessa 
inte vid fältstudier, han förklarar att man då istället använder elevernas telefoner; 
“Ibland har jag väl låtit eleverna använda sig av sina mobiltelefoner när man är iväg och så kan man 
göra små naturrundor eller så då som går utefter telefonen och så har jag gjort i ordning en slinga då 
så man kan undersöka saker efter vägen. När man är ute på friluftsliv då har vi ju inte med sig så 
mycket tekniskt men eleverna kan ju inte leva utan sin telefon så den vet man ju är med, innan den 
tar slut på batterier iallafall. Sen gör vi ju även stadsvandring där man tar kort och sen tar med sig 
det tillbaka för diskussion”. Måns är själv intresserad av digital teknik samtidigt som han har 
en uppfattning om att elever i princip alltid har tillgång till egna mobiler. Måns förklarar 
vidare att det ofta handlar om utbildning då det kommer till IT, att lärare och elever behöver 
undervisning i den tekniken/det hjälpmedlet; “För elevernas del tycker jag att det saknas den 
delen i undervisningen, att du ska få nån typ av IT-förberedelse, eller datorkunskap eller ikt eller vad 
man nu ska kalla det. Det saknas ju nästan helt och hållet i skolan just nu, jag skulle tycka att det 
behövs en specifik del i undervisningen som innefattar det. Nu förutsätter man att eleverna redan 
kan, de kan spela spel på plattan men de kan inte så mycket mer. Det behövs även för vuxna.” 
 
 Måns uttrycker genom hela intervjun en positiv inställning och ett eget intresse kring att 
arbeta med digitala hjälpmedel men anser att det krävs en hel del för att få det att fungera 
bra; “Många tycker att det är svårt att hantera och bökigt men det handlar nog om att man inte har 
nog med kunskap kring digitala hjälpmedel, både för elever och vuxna”. Måns menar att elever och 
pedagoger skulle behöva IT-förberedelse för att kunna hantera de hjälpmedel som finns idag 
på rätt sätt.  
 
Sedan finns Sigrid, som är äldre och snart ska pensioneras. Hon är inte lika positiv till 
digitala hjälpmedel som Måns, då hon inte har samma personliga intresse för den digitala 
tekniken; “Jag är ju som sagt dålig på det här med digitala, samtidigt när man är så gammal känner 
man att man inte har samma intresse längre” Sigrid uttrycker att det för henne även skulle vara 
svårt att lära sig den nya tekniken. Hon precis som andra informanter tycker att det är 
bökigt och att de inte besitter de kunskaper som krävs.; “jag är ju väldigt dålig på det, vi tittar 
ju på filmer med det är väl det vanligaste. Man skulle ju, om man var duktigare på å fota och filma, 
kunna visa saker för klassen men det är jag dålig på. Vi har ju gamla datorer och det tar ju evigheter 
att få igång dem så man drar sig ju för att använda det och paddor har vi ju men de är ju så få […] då 
ska man ju sitta och nöta och nöta för att komma ihåg allting så då känner man att njaa då gör man 
något annat istället..”. Sigrid berättar att i hennes ålder känns det lättare att fortsätta som man 
alltid har gjort även om det vore roligt att kunna visa saker för klassen, exempelvis 
fotografier från gjorda fältstudier. Hon vet dock inte hur hon skulle gå tillväga och även om 
någon skulle hjälpa henne med den nya tekniken, så är hon inte motiverad till att lära sig.  
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Gösta använder sig av digitala hjälpmedel i form av Ipads med skrivprogram och andra 
appar i sin undervisning. När det gäller geografiämnet används dessa för att skriva texter, i 
övrigt nämner han att se filmer via projektor och att se på bilder via en dokumentkamera 
som digitala hjälpmedel.  
 
Pelle arbetar till stor del med läromedlet och inte med digitala hjälpmedel. På skolan finns 
Ipads men de är ofta upptagna och det känns inte värt det. Däremot nämner Pelle precis 
som Gösta att man ser på saker och visar upp bilder från projektorn. Kalle, precis som Pelle, 
arbetar inte aktivt med digitala hjälpmedel i undervisningen och då inte heller i någon 
fältstudie. Kalle berättar att han till stor del använder sig av det läromedel som finns 
tillgängligt på skolan och att han möjligtvis ser på någon film ibland.  På skolan finns 
chromebooks och Ipads tillgängligt men delas med andra klasser, vilket i sin tur leder till att 
det är svårtillgängligt.  Kalle uttrycker att det är svårt och förmodligen inte skulle användas 
även om han hade dem själv i klassen, han har även en smartboard i klassrummet men den 
används för tillfället endast som en bakgrund till projektorn; “Jag har ingen utbildning i hur 
man använder smartboards och sånt där annat så det känns som slöseri [...] Vi är ganska mycket inne 
på det här att man googlar men det är ju i många ämnen, det använder vi väl mest som är digitalt”. 
Här visar Kalle precis som många andra lärare att man inte har kompetens för att använda 
de verktyg man har tillgång till. 
 
Malin arbetar på en skola som likt de andra informanterna har Ipads och några datorer som 
delas med andra klasser. Hon uttrycker frustration för hur det är att arbeta med Ipads i 
skolan; “Vi har inte Ipads så mycket faktiskt [...] det som vi alltid brottas med är att få det att 
fungera, av 25 Ipads så är det alltid 4-5 stycken som låser sig, det krånglar, det går inte komma ut på 
internet [...] och då blir man galen”. Hon uttrycker också att man skulle kunna använda dessa 
hjälpmedel på ett mycket bra sätt om allt fungerade. Det blir då också problem vid 
fältstudier då det blir ytterligare ett moment att ansvara över och hon inte vet hur man 
skulle gå tillväga om något skulle krångla. Malin vet inte hur hon skulle kunna tänka sig att 
arbeta med digitala hjälpmedel vid fältstudier. Hon skulle i en sådan situation rådfråga 
kollegor och be om tips och råd för att veta hur hon skulle kunna använda exempelvis Ipads 
vid fältstudier. Precis som Malin uttrycker Lisa en frustration över att teknik ofta krånglar 
och att allt inte fungerar. Man måste då vara tekniker istället för att ha lektionerna.  De får 
använda datorer då de arbetar med exempelvis namngeografi men de använder inte digitala 
hjälpmedel vid fältstudier. Lisa kan dock tänka sig vilka möjligheter det finns om hon skulle 
göra det; “Ja man kan ha med sig en Ipad och fota och man kan söka svar och använda kartor och det 
som finns [...] man skulle ju kunna ha geocaching och det har jag ju läst om men ja det är ju orken 
från mig som spelar in” “det skulle vara väldigt uppskattar om skolan anordnade utbildning i 
exempelvis geocaching berättar Lisa, och att det skulle underlätta för att faktiskt fältstudier 
anordnades.  
 
Carin har svårt att arbeta med digitala hjälpmedel då skolan inte har så stora resurser. I 
dagsläget finns det endast 12 datorer på skolan samt projektorer i klassrummen. Därför 
använder sig Carin mest av att se olika filmer och tv-program då det kommer till det 
digitala. Hon anser att det är ett bra komplement till undervisningen och att det finns många 
bra program, exempelvis geografens testamente som är en serie. Skolan planer dock på att 
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köpa in en klassuppsättning Ipads som skolan ska dela på och om Carin skulle använda 
dessa i en fältstudie skulle hon göra datainsamlingar säger hon; ”datainsamling ska man väl 
göra, inte vet jag flödet på älven exempelvis men vad man mer kan göra det måste jag nog fundera 
på”. Precis som tidigare informanter vet Carin inte riktigt hur man skulle kunna använda 
digitala hjälpmedel, hon känner sig dock medveten kring att det bör gå att göra 
datainsamlingar, hur detta skulle göras kan hon dock inte svara på.  
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5. Slutdiskussion 
Studiens syfte har varit att undersöka hur lärare arbetar med fältstudier i sin 
geografiundervisning samt hur de inkluderar digitala hjälpmedel. För att söka svar på 
studiens syfte har fyra frågeställningar varit till hjälp och agerat som en grund. 
 
Hur arbetar lärare åk 4-6 med fältstudier i ämnet geografi? 
Lärarna arbetar med fältstudier så som till synes de flesta lärare gör, ämnesintegrerat. En 
slutsats som känns någorlunda naturlig då geografiämnet rymmer naturvetenskapliga 
perspektiv genom naturgeografi och ämnet mycket väl kan överlappas och visa på samband 
mellan de olika ämnena (Møller, 2003 ; Gren & Hallin, 2003). Något som lyfts under varje 
intervju är det faktum att fältstudier har en väldigt liten, om ens befintlig roll. Fokus ligger 
på kartkunskap och “klassisk geografi” där man lär sig om landskap, länder och 
världsdelar. De flesta av de intervjuade följer läromedlet som finns på skolan, då läses det ur 
läroboken och ses på bilder. Då klasserna inte använder boken brukar det oftast bli film. En 
konsekvens av att klasserna oftast arbetar med geografiämnet genom att läsa, se på bilder 
och på filmer blir att väldigt få lärstilar berörs. Som tidigare påvisats så lär vi oss alla på 
olika sätt och behöver bearbeta kunskap enligt olika arbetsformer för att utvecklas som mest. 
Vid läsning och undervisning där film visas är det visuellt lärande och auditivt lärande som 
är i fokus, de elever som behöver taktilt lärande eller kinestetiska lärformer har det däremot 
svårare vid dessa lektioner (Boström 2006).  
 
I Intervjun då informanterna får frågan om hur de arbetar med just fältstudier i geografi 
kommer det däremot upp olika alternativ och förslag, stadsvandring, fjällturer och 
studiebesök i samband med andra ämnen. Det framgår dock senare att fältstudier för 
samtliga endast genomförs högst en till två gånger per läsår, om ens det. Detta trots att det 
enligt tidigare forskning påvisats att det inte behöver vara varken tidskrävande eller 
kostsamt (Duregård, 2015). Det står klart i läroplanen att elever åk 4-6 ska genomföra 
fältstudier i geografiämnet, det förespråkas även av forskning, tidigare filosofer och 
pedagoger att elevers motivation och förståelse ökar av aktiviteter tillsammans med andra, 
genom att röra på sig och att arbeta utomhus (Sanderoth et al. 2009 ; Dewey, 2004  ; Dale 
1998).  
 
I skolans styrdokument står det tydligt att fältstudier är en del av geografiämnet och 
därmed obligatoriskt (Lgr 11). Eleverna ska få uppleva fältstudier och gärna mer än en gång. 
Informanterna själva berättar att de anser att det är viktigt att ha fältstudier då det förenar 
såväl teori och praktik och även då det kombinerar flera olika lärstilar. Studier visar även 
sedan tidigare att elever lär sig mer då de är aktiva under ett lärtillfälle (Kent m.fl.) 1997).  
 
Under intervjuerna märktes det då informanterna svarade på mina frågor att de inte hade 
helt klart för sig vad själva ämnet geografi står för. Frågor som berörde fältstudier i geografi 
fick ibland svar där det framkom att lärarna blandade ihop geografiämnet med andra 
ämnen, exempelvis biologi. Ett tydligt exempel på detta är då Sigrid intervjuas och förklarar 
hur de arbetat med fältstudier i geografi och svarar; “mycket har man ju varit ute och samlat 
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växter och pressat dem”. Svaret går tydligt att koppla till naturvetenskapliga ämnen och i detta 
fall specifikt biologi. Detta visar att förståelsen för av vad geografiämnet är, inte är så lätt. 
Precis som Wennberg (1990) redan tidigare konstaterat har lärare svårt med vad som skall 
räknas in i geografiämnet. Något som han fastställde redan för 27 år sedan men som 
fortfarande gäller enligt min studie. Vidare behöver lärare få förståelse för att geografiämnet 
innefattar såväl kulturgeografi som naturgeografi och  även bli uppmärksam på skillnaden 
mellan naturgeografi och naturvetenskapliga ämnen (Møller,  2003).  
 
Pedagogiska planeringar 
Pedagogiska planeringar är en dokumentation av de arbetsområden man har (Allmänna råd 
för planering och genomförande av undervisningen, 2011). Hur utförliga de är varierar från 
pedagog till pedagog och det är inte alltid någon planering görs. Flera lärare har tagit upp i 
intervjuerna att brist på planering är en del av anledningen till att fältstudier knappt utförs. 
Det tar för mycket tid att skapa och planera och görs därför inte. I de pedagogiska 
planeringarna som studeras här märks även detta, vissa är omfattande och andra visar 
betydande brister. Precis som i intervjuerna visar planeringarna på att geografiämnet ofta 
integreras med andra ämnen, huvudsakligen biologi. Planeringarna visar även att 
pedagogerna har kännedom om vad begreppet fältstudier i geografi innebär till skillnad 
från informanterna i de gjorda intervjuerna. 
Enligt Sanderoth et al. (2009) kan man med fördel använda sig av sitt närområde då man 
studerar geografi, något som flera av de pedagogiska planeringarna påvisade.  
 
Vilka utmaningar och vilka möjligheter ser lärare att fältstudier medför? 
Lärarna visar på fler utmaningar än möjligheter då de talar om fältstudier. De flesta nämner 
tid och pengar som faktorer vilket är intressant med tanke på vad Molin förespråkar; En 
fältstudie behöver inte vara längre än en lektion och kan utföras från skolgården (Duregård, 
2015). Precis som Molin undersökt så känner flera av de intervjuade lärarna att de inte har 
självförtroendet eller kunskapen som behövs. Detta kan även vara anledningen till att ämnet 
inte står för sig själv utan ofta sammanblandas med naturvetenskapliga ämnen, lärare har 
idag svårt att urskilja vad geografiämnet faktiskt är. Precis som Sandberg (2011) upptäckte i 
sin studie, anser mina informanter att tiden inte räcker till, merparten av lärarna anser även 
att det på grund av detta ofta inte görs några fältstudier 
 
Hur inkluderas digitala hjälpmedel med fältstudier i geografi? 
Det är tydligt hur vi lever i en mer digitaliserad värld nu än för bara några år sedan 
(Kättström, 2016) och skolvärlden följer med så gott den kan. Utvecklingen ger oss stora 
möjligheter att få kontakt världen över och kan därmed vara en stor resurs för lärare så 
länge det används på rätt sätt och man har rätt kompetens (Sanderoth et al. 2009). Digitala 
hjälpmedel är fortfarande nytt och spännande för både oss vuxna och för eleverna och kan 
göra skillnad vid inlärning, men det är viktigt att tänka till och använda dessa nya 
hjälpmedel på rätt sätt (Eriksson, 2016). Levinsen & Sørensens studie visar att digitala 
hjälpmedel i kombination med traditionell och lärarcentrerad undervisning inte kommer till 
sin rätt och att positiva effekter saknas vid det tillvägagångssättet. Däremot då digitala 
hjälpmedel används vid samarbete och problemorienterad undervisning så visar sig dessa 
positiva effekter. Detta kan också kopplas till fältstudier då det undervisningssättet ofta kan 
innefatta både samarbete och problemorienterad undervisning och där användning av 
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digitala hjälpmedel då kan ge positiva effekter (Levinsen & Sørensens, 2013; Örbring och 
Colliander, 2015). En kritik som kan lyftas är att barnen eventuellt blir avskärmade med 
digitala hjälpmedel då de går ut i närområdet, det ser inte jag som ett problem  då det 
inledningsvis, precis som med alla uppgifter, bör finnas en genomgång och en struktur för 
hur man ska ta sig an kommande uppgift. Då digitala hjälpmedel bör användas som ett 
verktyg precis som exempelvis papper och penna så ligger fokuset fortfarande på uppgiften 
och risken för avskärmning blir liten (Skolverket, 2017, Geografiska undersökningar). 
 
I min studie skiljde det sig mellan de olika lärarna då det gäller användningen av digitala 
hjälpmedel. Anledningar till detta och som jag identifierat är; arbetsplatsens digitala 
resurser, ålder på läraren, kunskap och eget intresse. Detta är i sin tur inget ovanligt, att man 
har olika möjligheter beroende på skola eller att lärarens egna intressen spelar in. Däremot 
så står det i läroplanen att eleverna ska få kontakt med geografins olika metoder, begrepp 
och arbetssätt; Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till 
exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och 
geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. (Skolverket, 2017, 
Kursplan geografi).  Något som lyfts av många är att de använder sig av en projektor, vilket 
är ett hjälpmedel som används i många år. Det är dock inte enligt min eller den officiella 
definitionen ett digitalt hjälpmedel för eleverna (Digitala lärresurser, 2017). Då flera av 
lärarna feldefinierat projektor som ett digitalt hjälpmedel kan leda till ytterligare 
feltolkningar, lärare tror då att de arbetar med det men uppnår inte Skolverkets mål. Det 
finns idag kurser som ska ge lärare vidareutbildning i digitala hjälpmedel med detta är 
något som inte alltid ses som nödvändigt, lärare som anser att de inte har tid och även också 
tycker att det fungerar bra som det är, vill  oftast inte ändra sin undervisning. Här måste 
viljan och motivationen komma från enskild lärare, IT i sig själv leder inte till en pedagogisk 
utveckling (Gärdenfors, 2010). Tidigare forskning visar att lärare anser att tiden är en faktor 
till att man inte hinner med allt och här kan man se två olika läger i mina intervjuer. De som 
anser att de inte har tid och att man hellre vill prioritera annat än digitala hjälpmedel och 
fältstudier i geografi, och de som anser att man faktiskt har tiden att göra det men att man 
behöver ta tag i motivationen eller nya tankar och idéer för att utföra dem.  Detta 
överensstämmer med den inställning som finns kring fältstudier som Bladh (2014) talar om, 
att lärare inte har utbildning kring området och att det därmed blir en kompetensfråga. 
Detta gäller såväl fältstudier som att arbeta med digitala hjälpmedel under fältstudierna. 
Lärarna behöver fortbildning, något som erbjuds löpande av Skolverket. En möjlighet som 
många lärare verkar missa då problemet med bristande kompetens är återkommande såväl i 
mina studier som i tidigare (Digitalisering, 2017). 
 
I grunden börjar allt med lärarutbildningen. Som nämns tidigare i studien så är det viktigt 
att lärare känner sig bekväma med att använda digitala hjälpmedel, de bör även veta hur 
man i praktiskt skolarbete arbetar med dessa hjälpmedel. Om lärarutbildarna inte använder 
digitala lärresurser i sin undervisning och dessutom inte handleder lärarstudenterna i hur 
dessa och andra digitala hjälpmedel kopplat till undervisningen kan användas, så kan det 
bli problematiskt. De kommande lärarna kan då stöta på svårigheter då de i sin tur ska 
förmedla kunskaper kring olika digitala hjälpmedel till elever. Lärarstudenter behöver 
prova och använda sig av olika hjälpmedel, får de inte IKT-kompetens under utbildningen 
kan det resultera i att eleverna inte får den tilltänkta kunskapen. Jag anser att detta är extra 
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viktigt då det kommer till de elever som inte har möjlighet att utveckla dessa kunskaper i 
hemmet. 
 
Vad behövs för att fler lärare ska undervisa genom fältstudier? 
Det råder skilda uppfattningar bland lärarna om vad som behövs för att fler lärare ska 
genomföra fältstudier. Bland de intervjuade finns en lärare som aldrig har genomfört en 
fältstudie men som säger att detta säkerligen kommer att ske i framtiden och att det inte 
spelar någon roll om han får utbildning eller inte. Att det inte blivit av ännu beror endast på 
prioriteringar. Alla utöver läraren aldrig haft en fältstudie beskriver att de skulle må bra av 
ett kunskapsutbyte, att de behöver mer kunskap och fortbildning. Detta överensstämmer 
med det som både Molin (2015) & Bladh (2014) hävdar, det behöver ske en 
kunskapsutveckling och arbete som höjer geografilärarnas självsäkerhet. Något som är fullt 
möjligt med dagens utbildningar som erbjuds till lärare.  
 
Det måste förtydligas för lärare vad fältstudier innebär. Det kan vara så enkelt som att 
förklara att begreppet fältstudier och begreppet närområdesstudier är sammankopplade.  En 
fältstudie är inte en närområdesstudie men däremot så kan närområdet användas till att 
göra fältstudier (Sanderoth et al. 2009). Det är här det händer något. Då många definierar 
begreppet fältstudier på ett felaktigt vis blir det även svårt i utförandet. Många har fått för 
sig att man under en fältstudie måste åka iväg, ta sig till ett fjäll eller undersöka platser som 
ligger långt ifrån det nära och bekanta. Om vi skulle vända på begreppet och använda oss av 
exempelvis närområdesstudier istället, eller börjar förstå vad fältstudier faktiskt innebär 
skulle förmodligen fältstudierna öka. Detta kan ske genom att Skolverket förtydligar vad 
som förväntas av lärare och vad fältstudier faktiskt innebär, på så vis skulle förhoppningsvis 
inte begreppet feltolkas.  
 
En av lärarna talade om att hon hade en elev med speciella behov i klassen. Klassens enda 
personalresurs punktmarkerar denne hela tiden och därmed kunde hon inte genomföra 
fältstudier då hon skulle ansvara för resterande själv. Detta är precis varför man bör 
inkludera digitala hjälpmedel i undervisningen, eleverna får arbeta i grupper med eget 
ansvar. De ska samarbeta och diskutera samtidigt som att alla får en chans för just sin lärstil. 
Boström (2006) förespråkar detta, att alla lär sig på olika vis. Behov som kan vara svåra att 
tillhandahålla i klassrummet alla gånger. På detta vis kan alla elever få möjlighet att 
fokusera på sin lärstil samtidigt som samarbete sker och läraren går runt bland de olika 
grupperna för att tillhandahålla stöd och guidning.  

 
Slutsatser  
Slutsatserna av resultat och analys är att lärarna jag intervjuat är positivt inställda till 
fältstudier, men de tycker a� det är omständligt, svårt och a� det tar mycket tid. Få av 
lärarna har jobbat aktivt med fältstudier, trots att metoden infördes i nya läroplanen, Lgr11. 
Lärarna anser själva att de behöver integrera metodsättet i deras undervisning och det krävs 
a� de har planerat och är pålästa på geogra�ska begrepp när de ska ge sig ut på fältstudier 
(Møller 2003). Med tanke på detta kan man dock förstå att de lärare som inte har en 
ordentlig geografiutbildning tycker att det är svårt då deras geografikunskaper sätts på 
prov. Konsekvenserna av detta resultat skulle förhoppningsvis kunna bli att skolledning 
tillsammans med Skolverket väljer att vidareutbilda de SO-lärare som saknar 
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geografiutbildning, för att de ska kunna känna sig bekväma vid utförandet av fältstudier. 
Skolverket skulle kunna upprätta ett faktablad om vad ämnet faktiskt innefattar och 
skolledning kan anmäla sig till lärarlyftet där geografi och fältstudier faktiskt finns som 
alternativ.  
 
För hur ska en geografilärare kunna skapa de lärtillfällen som är tilltänkta då många verkar 
tolka ämnet fel? Vet man inte vad geografiämnet ska innehålla blir det nämligen mycket 
svårt att veta hur man bör utföra fältstudier i ämnet geografi. 
 
Vidare forskning 
För vidare forskning finns det två olika studier som skulle vara intressanta att utveckla. Det 
ena är att följa lärare under genomförandet av fältstudiens alla moment. Från planering till 
bedömning. Det andra är en litteraturöversikt som visar vilket material som finns 
tillgängligt rörande arbetet med fältstudier, såväl i kurslitteratur som läromedel. Detta 
skulle ge en mer komplett bild av vad lärare har för möjligheter och behov då det gäller 
kunskapsinhämtning, vidareutbildning och förståelse för hur fältstudier ska genomföras.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Inledande frågor: 
Ålder? 
Antal år i yrket? 
Utbildning?  
Är du behörig i ämnet geografi 4-6? 
Har du erfarenhet i att undervisa i geografiämnet från flera olika skolor? 
 
Intervjufrågor: 
Hur ser du på ämnet geografi och hur man arbetar med ämnet i undervisningen åk 4-6? 
Hur tolkar du begreppet fältstudier inom geografi som benämns i kursplanen?  
Varför anser Skolverket att fältstudier är av betydelse tror du? 
Hur och varför anser du att fältstudier är ett viktigt moment i geografiundervisningen? 
När och i vilka delar av geografiundervisningen använder du dig av fältstudier? 

- Hur ofta arbetar du med fältstudier i geografiundervisningen? 
- Om nej, varför inte och hur skulle du kunna tänka dig att arbeta med fältstudier i 

geografiundervisningen? 
Vad anser du att det finns för möjligheter och utmaningar då man som lärare arbetar med 
fältstudier? (Årstider, inspiration av andra lärare, planering, tid, kunskap) 
 Hur arbetar andra lärare (kollegiet, närliggande skolor, nationellt) med fältstudier enligt din 
vetskap?  
Finns det behov av kunskapsutbyte och hur skulle det kunna se ut? 
Vad skulle du behöva för att utföra fler fältstudier? Utbildning, kollegialt stöd etc.? 
 
Hur använder du dig av digitala hjälpmedel överlag i undervisning/hur använder du dig av 
digitala hjälpmedel i geografiundervisningen?  
Hur och använder du dig av digitala hjälpmedel vid fältstudier? 

- Vilka sorters digitala hjälpmedel använder du? 
- Varför? 
- På vilket sätt? 

Vilka möjligheter och utmaningar finns med den sortens (digitala)hjälpmedel? 
Hur ser skolans kollegium resp. eleverna på digitala hjälpmedel i stort?  
 
Avslutande del 
Finns det något mer du vill berätta om fältstudier samt digitala hjälpmedel som 
undervisningsmetod?  
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Bilaga 2: Pedagogisk planering  
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