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Abstract 
Syftet med studien var att ta reda på hur lärare ser på närområdet och hur de bedriver 
undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena i årskurs 
1-3. Vidare var syftet att undersöka vad lärare hade för åsikter om undervisningens inverkan på 
elevers lärande i årskurs 1-3 samt vad de såg för möjligheter och problem med 
undervisningsformen. För att besvara studiens syfte intervjuades sex lärare genom 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna analyserades med en innehållsanalys där mönster   
söktes i informanternas svar. Resultatet visade att samtliga lärare anser att undervisning i 
närområdet utanför klassrummet har en positiv inverkan på elevers lärande men att alla lärare inte 
bedriver undervisning i denna form. Problem som hindrar lärare från att bedriva undervisning i 
närområdet är tids- och ekonomibrist samt bristen på forskning inom ämnet och vissa lärare 
saknar även viljan till att bedriva undervisning på detta sätt. I resultatet presenteras även några 
olika exempel på hur lärare undervisar i närområdet utanför klassrummet och vad de ser för 
möjligheter med denna undervisningsform. 

Nyckelord: undervisning, närområde, utanför klassrummet, lärande, möjligheter, problem 
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1. Inledning 

I det centrala innehållet för de samhällsorienterande ämnena i årskurs 1-3 finns en rubrik vid 
namn ”Att leva i närområdet” (Skolverket, 2011, s.160, 173, 187 & 200) och denna rubrik väckte 
mitt intresse eftersom jag tolkade dessa punkter som en del där undervisning med fördel kan ske 
utanför klassrummet i närområdet. Under min verksamhetsförlagda utbildning samt när jag 
vikarierat har jag uppmärksammat att det undervisats väldigt lite i närområdet utanför 
klassrummet när det gäller de samhällsvetenskapliga ämnena. Detta ledde till att jag i 
examensarbete 1 gjorde en litteraturstudie som handlade om vad forskningen säger om 
undervisning som sker i närområdet utanför klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena 
för att undersöka om det fanns någon positiv inverkan på elevers lärande med att undervisa på 
detta sätt. 

Resultatet av litteraturstudien visade att det fanns ytterst lite forskning kring detta ämne inom de 
yngre åren i grundskolan och det fanns ingen svensk forskning som behandlade ämnet utifrån de 
samhällsorienterande ämnena. Den forskningen som fanns som riktade in sig mot de 
samhällsorienterande ämnena var skrivna utifrån grundskolans årskurs 4-9 och de var skrivna av 
amerikanska forskare. Denna forskning menade att undervisning som sker i närområdet utanför 
klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena hade en positiv inverkan på elevers lärande 
inom ämnet eftersom undervisningen sker i en miljö som eleverna känner till samt att 
undervisningen sker i autentiska situationer som gör att eleverna på ett bättre sätt kan förstå 
verkligheten (Coughlin 2010, Noel & Colopy 2006, Gomez 2010, Wright-Maley, Grenier & 
Marcus 2013 & Morris 2006). Trots den positiva inverkan på elevers lärande som denna 
undervisningsform har enligt forskarna väljs undervisningen i närområdet enligt Coughlin (2010) 
ofta bort på grund av brist på pengar och tid. 

Resultatet av litteraturstudien ledde mig till detta examensarbete där jag beslutade mig för att 
undersöka vad lärare anser om undervisning som sker i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena. Resultatet i litteraturstudien visade att undervisning i närområdet 
inom de samhällsorienterande hade positiv inverkan på elevers lärande inom ämnet men att 
undervisningen i närområdet utanför klassrummet ofta valdes bort på grund av tids- och 
ekonomibrist. Forskningen som presenterades i litteraturstudien riktade sig mot elever i årskurs 
4-9 och var amerikansk och jag ville därför undersöka vidare hur verksamma lärare i Sverige och i 
årskurs 1-3 uppfattar undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena. Jag anser att det är relevant att undersöka detta eftersom det i 
kursplanen för de samhällsorienterande ämnena finns flera punkter som handlar om just 
närområdet och som jag uppfattar med fördel kan undervisas om i närområdet utanför 
klassrummet. Genom intervjuer med lärare ville jag ta reda på hur de uppfattade begreppet 
närområde, hur de arbetade i närområdet utanför klassrummet, vilken inverkan de anser att 
undervisningen har på elevers lärande samt vilka möjligheter och problem de såg med 
undervisning som sker i närområdet utanför klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena. 
Jag ansåg att det var intressant att undersöka om det fanns någon skillnad mellan forskarnas och 
lärarnas tankar kring denna form av undervisning vilket resulterade i detta examensarbete. 

Denna studie fokuserar på det samhällsorienterande ämnet i stort och det finns inget fokus på att 
separera de olika ämnena och fokusera på historiska, geografiska, samhälleliga och religiösa 
perspektiven i de olika frågorna. Anledningen till detta val är att det i de lägre årskurserna 
fokuseras på de samhällsorienterande ämnena i stort och på elevernas schema finns inte historia, 
geografi, samhällskunskap och religionskunskap som separata ämnen utan alla dessa ämnen går 
under de samhällsorienterande ämnena i dessa åldrar. 
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2. Problemformulering 
När det gäller undervisning som sker i närområdet utanför klassrummet i de samhällsorienterande 
ämnena finns det ytterst lite forskning som är gjord i en svensk skolkontext och som riktar sig 
mot grundskolans årskurs 1-3. Den forskning som inkluderades i examensarbete 1 var amerikansk 
och riktade sig mestadels mot årskurs 4-9. Forskningen visade att undervisning som                  
sker i närområdet utanför klassrummet har en positiv inverkan på elevers lärande i de 
samhällsorienterande ämnena bland annat eftersom undervisningen sker i autentiska situationer 
(Coughlin 2010, Noel & Colopy 2006, Gomez 2010, Wright-Maley, Grenier & Marcus 2013 & 
Morris 2006). Trots att undervisningsformen enligt forskarna har en positiv inverkan på elevers 
lärande menar Coughlin (2010, s.200) att bland annat studiebesök oftast inte genomförs på grund 
av brist på tid och ekonomi. Även min egen erfarenhet när jag haft verksamhetsförlagd utbildning 
samt vikarierat visar bristen på undervisning i närområdet utanför klassrummet inom                  
de samhällsorienterande ämnena. Eftersom forskare menar att det är positivt med undervisning 
som sker i närområdet utanför klassrummet vill jag i detta examensarbete fokusera mer på lärares 
syn på denna undervisningsform och undersöka varför det är som Coughlin (2010, s.200) menar, 
att undervisning i närområdet utanför klassrummet väljs bort. Syftet med denna studie är att 
fokusera på lärare som är verksamma i Sverige och i årskurs 1-3 för att undersöka om och hur de 
arbetar med undervisning i närområdet utanför klassrummet, om de ser något positivt med att 
undervisa på detta sätt inom de samhällsorienterande ämnena samt vad de anser att det finns för 
hinder och möjligheter med denna undervisningsform. 

 

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra hur lärare inom grundskolans årskurs 1-3 uppfattar begreppet 
närområde och hur lärarna beskriver att de arbetar med undervisning i närområdet utanför 
klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena. Vidare är syftet att undersöka vad lärare ser 
för problem och möjligheter med denna undervisningsform och dess inverkan på elevers lärande 
inom de samhällsorienterande ämnena i årskurs 1-3 specifikt. 

3.2 Frågeställningar 
• Hur uppfattar lärare i grundskolans årskurs 1-3 begreppet närområde? 
• Hur beskriver lärare i grundskolans årskurs 1-3 att de arbetar med undervisning som sker 

i närområdet utanför klassrummet i de samhällsorienterande ämnena? 
• Vilken inverkan, anser lärare i grundskolans årskurs 1-3, att undervisning som sker i 

närområdet utanför klassrummet har för elevers lärande inom de samhällsorienterande 
ämnena? 

• Vilka problem och möjligheter anser lärare i grundskolans årskurs 1-3 att det finns när det 
gäller undervisning som sker i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena? 
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4. Bakgrund 
Syftet med bakgrunden är att ge läsaren en förståelse för ämnet som denna studie behandlar för 
att sätta studien i ett sammanhang. I bakgrunden kommer några viktiga begrepp att presenteras 
liksom innehåll från läroplanen för att skapa en förförståelse till denna studie. Bakgrunden är 
tagen ifrån en litteraturstudie som författaren gjort under examensarbete 1 (Lövstrand, 2015). 

4.1 Definition av begrepp 
 

4.1.1 Närområdesstudier 
Närområde är enligt nationalencyklopedin ett område på kort avstånd från något och det kan ofta 
vara kring en bebyggelse (NE, närområde, 2015). När man talar om närområde ur skolans 
perspektiv är närområdet det fysiska området som finns i skolans närhet vilket kan vara 
skolgården men även vara en annan plats som ligger inom kommunen (Sanderoth, Werner & 
Båth, 2009, s.15). Vad som innefattar närområde kan vara en personlig åsikt och olika lärare kan 
se närområdet på olika sätt. Min uppfattning om närområde är ett område som är lättillgängligt 
för mig och som jag rent geografiskt med lätthet kan använda mig utav i min undervisning. 

När man gör närområdesstudier kan det handla om vad som händer, vad som hänt tidigare och 
även vad som skulle kunna hända i området. Närområdesstudier handlar om att ”Världen utanför 
skolan förs in i skolans sammanhang” (Sanderoth, Werner & Båth, 2009, s.15) och i arbetet med 
närområdet är det viktigt med ett samspel mellan elever, mellan eleven och innehåll och även  
med läraren som ledare (Sanderoth, Werner & Båth, 2009, s.15f). Genom närområdesstudier blir 
undervisningen mer levande, det abstrakta synliggörs och blir mer begripligt och eleverna skapar 
en tillhörighet till närområdet (Sanderoth, Werner & Båth, 2009, s.71). 

4.1.2 Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik är enligt nationalencyklopedin en term som uppkom under tidigt 1990-tal  
och utomhuspedagogik utgår från platsens betydelse för lärande. Undervisningen sker för det 
mesta i natur- och kulturlandskapet och bygger på en samverkan mellan autentiska upplevelser 
och textbaserat lärande, det vill säga undervisning som sker genom texter och böcker (NE, 
utomhuspedagogik, 2015). Genom utomhuspedagogik blir lärandet upplevelse- och platsbaserat och 
pedagogiken ger en helhetsupplevelse av ett fenomen på ett bättre sätt än när undervisningen  
sker inom klassrummets väggar (Szczepanski, 2007, s.14). Utomhuspedagogik bidrar till att skapa 
en direktkontakt mellan materialet och den aktive deltagaren och det blir en  
förstahandsupplevelse som bidrar till kognitiva och känslomässiga effekter på lärandet samt att 
deltagaren förstår sambandet mellan natur, kultur och samhälle (Dahlgren & Szczepanski, 1997, 
s.26). 

4.2 Skolans värdegrund och uppdrag 
 
I läroplanen står det att utbildningen ska stödja utvecklingen och lärandet hos samtliga elever och 
att utbildningen även ska stödja det livslånga lärandet. Utbildningen ska ha utgångspunkt i 
”elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, s.8) för att 
elevernas lärande och kunskapsutveckling ska främjas. Det svenska samhället vilar på mänskliga 
rättigheter och demokratiska värderingar och genom utbildningen ska eleverna få lära sig att 
respektera dessa rättigheter och värderingar. Genom att bedriva undervisning genom 
demokratiska arbetsformer förbereds eleven för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen 
ska även utveckla en förståelse och inlevelse för andra människor och utveckla en medvetenhet 
om det egna och det gemensamma kulturarv som eleven ingår i (Skolverket, 2011, s.7f). 
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Genom utbildningen ska eleverna lära sig att leva i den komplexa verklighet och samhälle som 
han eller hon befinner sig i och det är skolans ansvar att förmedla de grundläggande värden och 
kunskaper som människor i samhället behöver (Skolverket, 2011, s.9). Kunskap är inte ett enkelt 
begrepp och kan uttryckas i flera olika former, exempelvis fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Dessa former samspelar och skolan behöver skapa en balans mellan dessa 
kunskapsformer för att skapa en helhet som lärande kan utgå från. Genom att variera innehåll  
och arbetsformer i utbildningen kan elevens harmoniska utveckling stärkas och det finns många 
kunskapskällor i skolans omgivning. Skolan ska sträva efter att skapa de bästa förutsättningarna 
för att elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling ska utvecklas. För att skolan ska 
utvecklas måste verksamheten ständigt prövas och det är viktigt att detta arbete sker aktivt mellan 
personal på skolan och i kontakt med hemmet och det omgivande samhället (Skolverket, 2011, 
s.10f). 

4.3 Skolans övergripande mål och riktlinjer 
 
Skolverket (2011, s.13) skriver att när eleven har avslutat sina studier i grundskolan ska han eller 
hon kunna använda kunskaper från det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet i dennes vidare 
studier, samhälls- och vardagsliv och det är skolan som bär ansvaret att eleven tillägnar sig dessa 
kunskaper. Skolan ska även ge eleverna förtrogenhet om vilka arbets-, förenings- och kulturliv 
som finns i närsamhället och även bidra med kontakter till samhället utanför skolan som kan vara 
nyttiga i en lärande miljö (Skolverket, 2011, s.17). Läraren ansvarar för att skapa en undervisning 
som uppfattas som meningsfull för eleven och att eleven utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar (Skolverket, 2011, s.14). 

4.4 Kursplaner för de samhällsorienterade ämnena 
 
Inom de samhällsorienterade ämnena ingår fyra ämnen, geografi, historia, religionskunskap och 
samhällskunskap och samtliga fyra ämnen har egna kursplaner. Trots att de fyra ämnena har olika 
kursplaner är innehållet i kursplanerna relativt lika. Det centrala innehållet och kunskapskraven 
ser likadana ut i de fyra olika ämnenas kursplaner när det gäller årskurs 1-3 och det som skiljer 
kursplanerna dem åt är de olika ämnenas syften. 

I det centrala innehållet för årskurs 1-3 i de samhällsorienterade ämnena finns det sex punkter 
under rubriken ”Att leva i närområdet”. Dessa punkter är: 

• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och 
klimat. 

• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om 
barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder. 

• Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden. 
• Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. 
• Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola. 
• Yrken och verksamheter i närområdet (Skolverket, 2011, s.160, 173, 187 & 200). 

 
Kunskapskraven inom de samhällsorienterade ämnena säger att godtagbara kunskaper vid slutet 
av årskurs tre är bland annat att eleverna ska: 

• Utifrån närområdet kunna beskriva hur naturen och miljön påverkar var människor bor och 
arbetar. 

• Kunna ange några viktiga samhällsfunktioner, och ge exempel på yrken och verksamheter i 
närområdet. 

• Kunna identifiera riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö. 
• Kunna undersöka hemortens historia. 
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• Kunna beskriva platser för religionsutövning, och koppla samman dessa med religioner som 
utövas i närområdet. 

• Kunna söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och 
mätningar. 

• Kunna göra enkla undersökningar om omvärlden (Skolverket, 2011, s.163f, 177f, 190f & 204). 
 
Skolverket (2011) skriver att syftet för ämnet geografi är att undervisningen ska utveckla 
kunskaper om geografiska förhållanden och skapa en rumslig medvetenhet hos eleverna. 
Eleverna ska få lära sig om och även göra jämförelser mellan olika platser, religioner och 
levnadsvillkor. Undervisningen ska också bidra till kunskap om hur samspelet mellan människa, 
samhälle och natur ser ut och vad konsekvenserna blir från detta samspel (Skolverket, 2011, 
s.159). 

Skolverket (2011, s.172) skriver vidare att syftet för ämnet historia är att eleverna genom 
undervisningen ska få en förståelse för hur historiska berättelser kan användas i samhället och i 
vardagslivet och att eleverna genom denna förståelse kan få ett perspektiv på sin egen och andras 
identiteter, värderingar och föreställningar. 

Syftet för ämnet religionskunskap är enligt Skolverket (2011) att undervisningen ska ge eleverna 
kunskap om de religioner och livsåskådningar som finns i samhället kring eleven och 
undervisningen ska även på ett allsidigt sätt belysa vilken roll religioner i ett samhälle kan spela, 
både när det gäller fred och konflikter och även hur religioner kan främja social sammanhållning 
och skapa segregation (Skolverket, 2011, s.186). 

Skolverket (2011) skriver att syftet för ämnet samhällskunskap är att undervisningen ska bidra till 
kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra och att eleven ska få en helhetssyn 
på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. Undervisningen ska även bidra med kunskaper om hur 
eleven ska kunna hantera information i vardagslivet (Skolverket, 2011, s.199). 

Den undervisning som bedrivs i Svensk skola ska enligt Skollagen ”vila på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet” (Skollagen, kap 1, § 5). 

I läroplanen finns många kopplingar till närområdet och den kopplingen finns inte bara i 
kursplanerna för de samhällsorienterande ämnena utan den finns även i skolans värdegrund och 
mål och riktlinjer för skolan. Undervisningen ska utgå från det som är välkänt för eleverna och ett 
sådant område är just närområdet där undervisning kan ske. Därför kommer det teoretiska 
perspektivet pragmatism presenteras nedan. 

 

5. Teoretiskt perspektiv 

Under denna rubrik kommer det teoretiska perspektivet pragmatism att presenteras. 
Pragmatismen används som ”teoretiska glasögon” vid analysen av intervjuerna i denna studie och 
arbetet genomsyras av pragmatismen. 

5.1 Pragmatismen 
Pragmatismen är en filosofisk tradition som utvecklades i USA genom filosofen och pedagogen 
John Deweys arbeten och tankar (Dewey/Hartman, Lundgren & Hartman, 2004, s.11). 
Begreppet pragmatism har sitt ursprung i grekiskan och betyder handling och det var genom detta 
som ordet praktik uppkom (James, 2003, s.42). Pragmatismen tar sin utgångspunkt i att kunskap 
är sådant som människor kan använda i sin vardag. Genom kunskap kan människor lösa  
problem och hantera situationer som uppstår. Kunskapen kopplas till människors erfarenheter 
och det som är intressant och värdefull kunskap är kunskaper som kan användas i människors 
dagliga liv. Enligt pragmatismen hör praktik och teori ihop och båda behövs för att kunskap ska 
uppnås. Skolans uppgift ska vara att förbereda elever för demokratins möjligheter och krav och 
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undervisningen ska ge eleverna de redskap som eleverna behöver för att kunna leva aktivt i 
samhället. Enligt pragmatismen ska skolan byggas på elevernas erfarenheter och ska ge möjlighet 
till att fördjupa elevernas förståelse av omvärlden (Säljö, 2010, s.175ff). 

En känd förespråkare för pragmatismen var John Dewey (1859-1952). Ett känt uttryck som John 
Dewey står för är ”Learning by doing” och handlar om att skolan måste anpassas mer efter 
elevernas olika förutsättningar och att praktiska inslag ska blandas in i undervisningen. Ett annat 
uttryck som Dewey kom med var ”You teach a child, not a subject” och även detta citat handlar 
om att undervisningen ska anpassas mer efter elevernas olika förutsättningar samt att 
undervisningen ska bygga på elevernas tidigare erfarenheter för att hjälpa dem att utveckla 
kunskaper som är relevanta för de samhälle som de lever i (Säljö, 2010, s.174ff). Den pedagogik 
som Dewey ville skapa var att eleverna skulle ges utrymme att utvecklas och engageras i sin egen 
utveckling. Pedagogerna i skolan hade enligt Dewey i uppgift att arbeta med eleverna och ge dem 
stöttning och vägledning i en tid där mycket förändringar sker (Dewey/Hartman, Lundgren & 
Hartman, 2004, s.23). Dewey ansåg att det var viktigt att ge den enskilda eleven utrymme till att 
växa fritt och utvecklas och att skolan måste närma sig det samhälle som eleverna lever i. Dewey 
menade även att den skapta gränsen mellan praktik och teori måste överges (Dewey/Hartman, 
Lundgren & Hartman, 2004, s.19). 

Pragmatismen anses lämpligt som teoretiskt perspektiv i denna studie eftersom praktik och teori 
blandat är två viktiga komponenter inom pragmatismen. Jag uppfattar att undervisningen enligt 
pragmatismen ska bedrivas i närområdet som är ett område där eleverna har tidigare erfarenheter 
ifrån, detta eftersom undervisningen enligt pragmatismen ska kopplas till elevernas erfarenheter 
och praktiska inslag i undervisningen är viktigt. Undervisning som bygger på elevernas tidigare 
erfarenheter är viktigt inom pragmatismen och ska hjälpa eleverna att uppnå kunskap som de kan 
använda i sitt vardagliga liv. Utifrån detta anses pragmatismen vara ett lämpligt teoretiskt 
perspektiv i denna studie. 

 

6. Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning om undervisning som sker utanför klassrummet 
att presenteras. Genom detta avsnitt introduceras forskares syn om undervisning som sker 
utanför klassrummet och även lärares syn på undervisning utanför klassrummet. Hur sökningar 
efter litteratur genomförts kommer också att presenteras kort under denna rubrik. Denna del 
kommer i resultatdiskussionen diskuteras i förhållande till studiens resultat. 

6.1 Sökning efter litteratur 
I boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap av Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013) finns en urvalsstrategi som användes vid sökning av litteratur under 
examensarbete 1. Denna urvalsstrategi består av sex steg och det första steget innebär att 
definiera ett intresseområde och bestämma sökord som är lämpliga för intresseområdet. Denna 
studies intresseområde blev undervisning som sker i närområdet utanför klassrummet och de 
sökord som valdes ut var samhällsorienterande ämnen, studiebesök, museum, utomhuspedagogik, situerat 
lärande, utanför klassrummet, undervisning, museipedagogik, utomhuspedagogiskt perspektiv, social studies, field 
visit, outdoor education, outdoor teaching, outside the classroom, field trip, beyond the classroom och situated 
learning. Steg två är att välja ut inklusionskriterier till studien. Inklusionskriterier är de kriterierna 
som måste uppfyllas för att litteratur ska få ingå i litteraturstudien och om en text inte uppfyller 
inklusionskriterierna kommer denna text att exkluderas (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström, 2013, s.98). Inklusionskriterierna för denna studie är att litteraturen ska vara skriven 
på svenska eller engelska och de ska vara skrivna de tio senaste åren, 2005-2015. Litteraturen ska 
handla om undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de samhällsorienterande 
ämnena samt hur denna form av undervisning påverkar elevers lärande. I steg tre ska sökningar i 
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databaser som anses lämpliga genomföras. I denna litteraturstudie ansågs det lämpligt att 
genomföra sökningar i Libris, Google Scholar och ERIC (ProQuest) som finns tillgängliga  
genom Högskolan Dalarnas hemsida. I det fjärde steget görs manuella sökningar efter icke 
publicerade artiklar och dessa artiklar kan vara pågående forskning. Manuella sökningar gjordes  
på Högskolan Dalarnas bibliotek, genom texters referenslistor och tidskriften The social studies.  
När sökningar i databaser och manuella sökningar är gjorda är det dags för steg fem som innebär 
att titlar och sammanfattningar (abstract) läses och de texter som verkar relevanta för ämnet väljs 
ut för vidare granskning. I detta steg undersöktes titlarna och om de lät intressanta och innehöll 
de sökord som var aktuella för studien lästes även texternas abstract. Om abstractet verkade 
relevant enligt studiens inklusionskriterier lästes även texterna i fulltext och om de efter detta steg 
uppfyllde inklusionskriterierna inkluderades de i studien. Det sjätte och sista steget i 
urvalsprocessen är att läsa hela de valda texterna för att sedan välja ut den slutliga litteraturen som 
ska ingå i studien (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.83). 

Eftersom examensarbete 2 bygger på examensarbete 1 togs beslutet att behålla de sökord och 
inklusionskriterier som användes i examensarbete 1 vid sökning av ytterligare litteratur inom 
ämnet. Samma sökord och kombinationer av sökord användes i samma sökmotorer för att 
undersöka om det publicerats ny forskning inom ämnet. Om det blev samma antal sökträffar 
lästes inga titlar i sökresultatet eftersom det redan gjordes av författaren våren 2015 men om det 
var fler sökträffar vid den nya sökningen sorterades sökresultaten för att få fram de nyaste 
publicerade artiklarna högst upp bland sökresultatet. Vid manuella sökningar valde författaren att 
endast leta litteratur i referenslistor samt granska den litteratur som handledaren tipsat om, detta 
på grund av tidsbegränsningen av arbetet. 

De två rubriker som följer presenterar det som den inkluderande litteraturen påvisar inom ämnet. 

6.2 Undervisning utanför klassrummet 
”Students need to confront the society that surrounds them as they learn about the world” 
(Morris, 2006, s.131). Morris (2006, s.131) anser alltså att undervisningen behöver ske i det 
samhälle som eleverna lever i för att de ska kunna lära sig om sin omvärld. Szczepanski (2014, 
s.25f) menar att genom att lärande sker på autentiska platser som natur- och kulturlandskap där 
många sinnen använts blir lärandet troligtvis också djupare. Undervisningen ger ett bredare 
perspektiv och eleverna får uppleva förstahandsupplevelser genom att de kommer i kontakt med 
olika fenomen i verkligheten (Szczepanski, 2014, s.25f, Szczepanski & Andersson, 2015, s.130). 

Ett studiebesök kan enligt Noel och Colopy (2006, s.553) stimulera lärandet hos elever och 
Coughlin (2010, s.200) menar att ett studiebesök är levande lärande. Ett studiebesök stimulerar 
lärandet hos eleverna eftersom undervisningen sker i autentiska situationer och ett studiebesök 
kan vara både spännande och motiverande för eleverna. För att ett studiebesök ska bli lyckat 
behöver läraren förbereda eleverna inför besöket. Genom att eleverna introduceras i ämnet inför 
studiebesöket kan eleverna få en meningsfull upplevelse där förkunskaper knyts ihop med ny 
kunskap och de utvecklar en djupare kunskap än om de inte hade några förkunskaper. Genom att 
undervisa eleverna inför ett studiebesök är chansen större att eleverna senare minns besöket  
bättre och genom att efterarbeta studiebesöket nås ännu djupare kunskap (Noel & Colopy, 2006, 
s.553ff). Marcus och Levine (2011, s.105f) menar att fotografier kan vara ett bra sätt för att kunna 
efterarbeta ett studiebesök. Ytterligare krav för att ett studiebesök ska bli meningsfullt är att 
besöken har en koppling till läroplanen, att studiebesöket är välplanerat och att det finns ett 
samarbete mellan lärare och platsen som ska besökas (Coughlin, 2010, s.200). Gomez (2010, s.22) 
menar att studiebesök kan bidra till en stärka förståelsen för olika kulturer och barn behöver 
uppleva ett fenomen flera gånger för att kunna skapa en förståelse för fenomenet. Det räcker inte 
med att uppleva ett fenomen en gång utan det krävs fler upplevelse för att eleverna ska förstå ett 
fenomen ordentligt (Gomez, 2010, s.22). 
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Trots att studiebesök enligt forskare tycks ha positiv inverkan på elevers lärande menar Coughlin 
(2010, s.200) att studiebesök ofta väljs bort på grund av tids- och pengabrist. Ett studiebesök 
behöver dock inte innebära en lång resa som kostar mycket pengar. Alla platser som människor 
bor på har en historia och det behövs inte en lång resa för att skapa meningsfullt lärande 
(Coughlin, 2010, s.200). Coughlin (2010, s.205) menar vidare att eftersom studiebesök tar mycket 
undervisningstid måste de också vara meningsfulla och produktiva för att läraren ska känna att 
det är värt mödan. Ett besök på ett museum är också en form av undervisning i närområdet 
utanför klassrummet men det väljs ofta bort på grund av bland annat ekonomiska och logistiska 
hinder. Ett annat alternativ än att åka till ett museum är museipersonal besöker klassrummet, 
dock föredrar personalen oftast att undervisa på museet eftersom det är där ”historien kommer 
till liv”. Ett annat alternativ om det inte går att genomföra ett museibesök är att få ett museikitt 
till skolan och läraren själv undervisar om de olika artefakterna (Wright-Maley, Grenier &  
Marcus, 2013, s.208ff). 

Groce, Wilson och Poling (2013, s.13) menar att ett besök på den lokala kyrkogården kan bidra 
till att skapa förståelse för sambandet mellan historia och samhälle. Även museum är en plats där 
elever kan lära sig om historia genom unika upplevelser som inte är möjligt att uppleva i ett 
klassrum (Wright-Maley, Grenier & Marcus, 2013, s.208) vilket Marcus och Levine (2011, s.104) 
håller med om. Genom museums fysiska utrymme, tillgång till artefakter och professionell 
personal kan studiebesök på museum stärka elevers kunskap och förståelse för historia (Marcus 
& Levine, 2011, s.104). Wright-Maley, Grenier och Marcus (2013, s.208) menar vidare att 
användningen av museum i undervisningen i historia kan elevernas förståelse för historia bli mer 
sofistikerad och omfattande. Inför ett besök på ett museum anser Wright-Maley, Grenier och 
Marcus (2013, s.212) att det är bra att läraren informerar personalen om mål för besöket, vilka 
speciella behov elevgruppen har och hur för- och efterarbetet ser ut i klassrummet i samband 
med besöket, detta för att personalen ska kunna förbereda sig på ett lämpligt sätt och kan göra 
studiebesöket så meningsfullt som möjligt. 

När det gäller landskapsupplevelser används alla sinnen och det handlar inte bara om att höra och 
se utan också att känna dofter, smaker och känsel och därför finns en tanke om att 
landskapsupplevelser ökar och förstärker sinnesupplevelser (Szczepanski & Andersson, 2015, 
s.128f). De upplevelser som upplevs i närområdet under barndomen är något som man minns 
senare i livet och får även en betydelse när det gäller att forma den egna identiteten. Det skapas en 
emotionell dimension och minnen och känslor blir kopplade till platsen, det bildas 
”kroppsminnen” (Szczepanski & Andersson, 2015, s.129f & s.133). Szczepanski och Andersson 
(2015, s.134) menar vidare att det är viktigt att undervisningen är varierad och att det finns en 
växelverkan mellan inom- och utomhusundervisning för att eleverna ska minnas bättre. 

I lärande och undervisning kan det platsrelaterade mötet med utomhusmiljön 
fungera som en brygga mellan teori och praktik och möjliggöra en konkret 
återkoppling till klassrummets problematiserande och teoribyggande 
undervisning (Szczepanski & Andersson, 2015, s.130). 

6.3 Lärares syn på undervisning utanför klassrummet 
En lärare i Morris (2006) studie menar att alla barn inte lär sig genom att endast lyssna och att 
variation är viktig i undervisningen eftersom flera olika sinnen då kan användas och genom 
variationen har alla elever ska ha en chans att lära sig genom sin egen ”stil” (Morris, 2006, s.130). 
Men lärare tycker också att det är viktigt vid studiebesök att eleverna blir engagerade både 
intellektuellt och emotionellt för att studiebesöken inte ska ses som en ledig dag från 
undervisning. Lärare ser därför en vinst i att ha ett samarbete med museipersonal eftersom de då 
kan arbeta mot samma mål och besöket blir meningsfullt (Wright-Maley, Grenier & Marcus, 
2013, s.210). Lärare önskar även att få en bakgrund att läsa om den plats de ska besöka för att 
kunna förbereda eleverna inför besöket och de anser även att det är bra att få material att arbeta 
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med efter studiebesöket för att kunna summera, organisera, utveckla och återblicka besöket (Noel 
& Colopy, 2006, s.562ff). Dock ser lärare vissa problem när det gäller besök på museum och det 
är att det finns logistiska hinder, avstånd och brist på finansiering (Wright-Maley, Grenier & 
Marcus, 2013, s.208). Szczepanski (2008, s.51) menar även att stora elevgrupper kan vara ett 
hinder när undervisning ska bedrivas utanför klassrummet och att vädret och brist på passande 
kläder hos både lärare och elever kan vara en orsak till att undervisning utanför klassrummet inte 
blir av. Det kan även finnas en osäkerhet hos läraren eftersom denne känner att han eller hon inte 
har kontroll över situationen och att undervisningsmaterialet inte är anpassat efter undervisning 
utomhus (Szczepanski, 2008, s.52). 

När det gäller förstahandserfarenheter menar lärare i Szczepanskis (2008, s.51) studie att det är ett 
viktigt komplement till bilder och textbaserat material. Lärare menar att det är viktigt att elever får 
uppleva fenomen i sitt riktiga sammanhang i en situation som inte bara är teoretisk och där alla 
sinnen kan användas. Eleverna får även bilder i huvudet och det skapas minnen som är lättare för 
eleverna att få ny kunskap igenom (Szczepanski, 2008, s.53). En lärare utryckte sig på detta sätt 
angående lärmiljöer i Szczepanskis (2008) studie: ”Ju fler lärmiljöer man har eller en mångfald av 
lärmiljöer, ju bättre tror jag det är för barnens inlärning; att omsätta teori i praktiken” 
(Szczepanski, 2008, s.53). 

Några olika sätt att genomföra undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena är exempelvis Gomez (2010) som genomförde flera studiebesök 
för att skapa en förståelse för olika kulturer. Målet för studiebesöken var att skapa en förståelse 
för ömsesidigt beroende mellan människor, olika aspekter av kulturell mångfald, samarbete 
mellan människor för att lösa problem och att eleverna skulle få uppleva olika traditioner och 
värderingar som de själva och andra har. De gjorde flera studiebesök, bland annat på en farm, 
besök på ett museum och besök på olika asiatiska kulturers affärer och arbetade kring dessa 
besök i klassrummet både före och efter besöken (Gomez, 2010, s.21ff). 

Ett annat exempel presenterar Morris (2006) som beskriver hur en lärare genomförde en 
vandring genom staden som läraren undervisade i. Läraren hade som mål med vandringen att 
eleverna skulle få uppleva historier som verkligen hade hänt i staden och de fick under 
vandringens gång möta utklädda äldre elever som berättade verkliga historier (Morris, 2006, 
s.130ff). 

Den tidigare forskning som presenterats syftar till att ge en förförståelse för arbetet och 
presenterar både vad lärare har för syn på undervisning utanför klassrummet men även hur 
forskare ser på undervisning utanför klassrummet. Den tidigare forskningen lyfter de positiva 
delarna med undervisningen som sker utanför klassrummet men tar även upp problematik som 
lärare får möta när de genomför undervisning utanför klassrummet. Den tidigare forskningen är 
mest skriven av amerikanska forskare och för elever i årskurs 4-9 och detta examensarbete avser 
att fokusera på svenska lärares åsikter om undervisning i närområdet utanför klassrummet och 
det finns även ett fokus på yngre elever som går i årskurs 1-3. 



10  

7. Metod 

Under denna rubrik kommer en beskrivning av den metod som använts under insamlingen av 
data att synliggöras. Här kommer kvalitativ undersökningsmetod, urval och avgränsningar, den 
semistrukturerade intervjun, genomförandet av forskningsintervjun, bearbetning av empiri, 
felkällor, validitet och reliabilitet och etiska överväganden att presenteras. Metoden kommer 
senare att diskuteras i relation till resultatet i metoddiskussionen. 

7.1 Kvalitativ undersökningsmetod 
En undersökning kan genomföras med kvalitativ och/eller kvantitativ metod och vilken som är 
mest lämplig avgörs av undersökningens syfte. Om syftet är att generalisera vad en grupp personer 
anser om ett ämne passar en kvantitativ metod bra men om syftet istället är att gå på             
djupet av vad ett begränsat antal personer anser om ett ämne passar en kvalitativ metod bättre 
(Eliasson, 2013, s.21). Observationer och intervjuer är de vanligaste kvalitativa metoderna och ett 
kvalitativt förhållningssätt är fördelaktigt eftersom de är flexibla och går att anpassa till  
situationen, det går exempelvis att bestämma hur strukturerad en intervju ska vara beroende på 
vad som ska undersökas och vad som är lämpligt. Dessa metoder är bra när det handlar om att ett 
sammanhang som kräver förståelse ska undersökas. Kvantitativa metoder passar bättre om det 
handlar om att mäta något med exempelvis siffror och generalisera en grupps åsikter. En 
kvantitativ metod är exempelvis frågeformulär i form av enkäter (Eliasson, 2013, s.22ff). 

Denna undersökning syftar till att få en förståelse för vad ett begränsat antal personer anser om 
ett ämne och därför passar en kvalitativ undersökningsmetod bra. Utifrån det syfte som 
undersökningen har togs beslutet att den metod som var lämplig för insamling av empiri var att 
genomföra intervjuer med lärare. ”Checklista för kvalitativa artiklar” från boken Systematiska 
litteraturstudier i utbildningsvetenskap (Bilaga 1) kommer att användas som ett stöd i studien för att 
den ska blir bra och trovärdig. 

7.2 Urval och avgränsningar 
Det finns en mängd olika urvalsmetoder vid urvalet av informanter och vid denna undersökning 
valdes snöbollsmetoden. Snöbollsmetoden innebär att forskaren kontaktar personer som denne 
tror har kunskap inom undersökningens ämne och endast personer som forskaren tror har 
kunskaper blir aktuella i urvalet (Larsen, 2009, s.78). För att hitta informanter användes en 
kommuns hemsida för att hitta skolor där undervisning bedrevs i årskurs 1-3 och därefter 
kontaktades rektorer via mail. Vid kontakt med rektor presenterade jag mig kort och därefter 
presenterades studiens syfte. I mailet ställdes även frågan om rektorn kunde förmedla min 
förfrågan till lärare som undervisar i 1-3 inom de samhällsorienterande ämnena alternativt om 
rektorn kunde förmedla lärares kontaktuppgifter till mig. Mailet som skickades till rektorerna 
finns i Bilaga 2. Totalt kontaktades rektorer på elva skolor i en kommun och två lärare hörde av 
sig och var intresserade av att delta. Dock var två lärare för få för att få ett tillförlitligt resultat i 
studien och jag tog därför beslutet att kontakta några lärare som jag tidigare haft kontakt med. På 
detta sätt fick jag ytterligare fyra informanter som arbetar på två olika skolor. Nedan presenteras 
de lärare som intervjuades. Lärarna har getts fingerade namn. 

Alice arbetar i en årskurs två på en skola i en mindre stad. Hon har arbetat som lärare i åtta år och 
hon har undervisat i de samhällsorienterande ämnena till och från under dessa år. Hon är utbildad 
1-7 lärare med inriktning på engelska och musik. 

Agnes arbetar i en årskurs tre på en skola i ett mindre samhälle. Hon har arbetat som lärare i sju 
och har arbetat med de samhällsorienterande ämnena under alla dessa år. Hon är utbildad lärare 
mot yngre åldrar. 
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Elsa arbetar i en årskurs ett på en skola i en stad. Hon har arbetat som lärare i fem och ett halvt år 
och har arbetat med de samhällsorienterande ämnena i alla år. Hon är utbildad 4-9 lärare med 
inriktning historia och religion och har även läst lite kurser för att kunna undervisa i de övriga 
samhällsorienterande ämnena. 

Julia arbetar i en årskurs tre på en skola i utkanten på en stad. Hon har arbetat som lärare i elva år 
och har under alla dessa år arbetat med de samhällsorienterande ämnena. Hon är utbildad 1-7 
lärare inom de samhällsorienterande ämnena. 

Linnea arbetar i en årskurs ett på en skola i ett mindre samhälle. Hon har arbetat som lärare i 20 år 
och har arbetat med de samhällsorienterande ämnena under alla dessa år. Hon är utbildad 1-7 
lärare med inriktning svenska, engelska och samhällsorienterande ämnen. 

Olivia arbetar i en årskurs ett på en skola i ett mindre samhälle. Hon har arbetat som lärare i 43 år 
och har undervisat i de samhällsorienterande ämnena under alla dessa år. Hon är utbildad 
lågstadielärare. 

De avgränsningar som gjordes var att intervjua sex lärare. Jag valde att inte intervjua fler än sex 
lärare eftersom det fanns en tidsbegränsning på arbetet och fler intervjuer skulle innebära att 
studien inte skulle avslutas i tid. Samtidigt skulle ett färre antal intervjuer vara för lite för att få ett 
tillförlitligt resultat och sex intervjuer ansågs lämpligt för att få ihop tillräckligt med empiri inom 
gränsen av tidsperioden för studien. Utifrån studiens syfte togs det endast kontakt med lärare 
som arbetar i årskurs 1-3 i de samhällsorienterande ämnena och lärare inom andra årskurser och 
ämnen var inte intressanta för studien. Tre utav informanterna arbetar i en mindre stad och tre 
informanter arbetar i ett mindre samhälle med endast en skola på orten. De två informanter som 
hörde av sig via kontakt med rektor arbetar båda i en mindre stad och när jag kontaktade 
ytterligare informanter som jag har en tidigare kontakt motiverades det också av att de arbetar på 
en mindre ort, detta eftersom jag ville inkludera både lärare som arbetar i en mindre stad och på 
en mindre ort på landsbygden för att skapa en bredd och variation i urvalsgruppen. Resultatet av 
urvalet blev tre informanter som undervisar i en mindre stad och tre informanter som undervisar 
på en mindre ort, samtliga undervisar i de samhällsorienterande ämnena i årskurserna 1-3. 

7.3 Den semistrukturerade forskningsintervjun 
En forskningsintervju kan vara uppbyggd på olika sätt, bland annat kan en intervju vara 
strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad intervju har ett detaljerat 
frågeschema som ska följas och intervjuaren har sällan möjlighet att ställa följdfrågor vid 
oväntade och intressanta svar. Det blir svårare att gå på djupet under en strukturerad intervju 
men det är istället lättare att dokumentera och genomföra denna form av intervju. En 
ostrukturerad intervju har inget detaljerat frågeschema utan är mer som ett samtal mellan den 
som intervjuar och den som blir intervjuad. Den semistrukturerade forskningsintervjun är inte 
lika strukturerad som den strukturerade intervjun men inte heller så fri som den ostrukturerade 
intervjun. Denna intervjuform har ett frågeschema men det finns möjlighet att ställa följdfrågor 
när det anses vara intressant att göra det (Eliasson, 2013, s.26). I detta arbete har intervjuerna 
varit semistrukturerade då de både hade en struktur inför samtalet men även hade möjlighet att 
ställa följdfrågor när det behövs för att nå en ännu djupare förståelse. 

De frågor som ställs under intervjun ska enligt Larsen (2009, s.84) vara skrivna utifrån 
undersökningens syfte och frågeställningar och intervjufrågorna har för avsikt att skapa data som 
kan besvara undersökningens syfte. De frågor som ställs ska även vara enkla och raka och detta är 
mycket viktigt för att intervjun ska bli framgångsrik. Enkla och raka frågor är viktigt för att 
undvika att informanten missförstår frågan och intervjuaren ska få de svar som kan besvara 
studiens syfte. Det är även viktigt att vara förberedd och att intervjuaren tänkt igenom vad denne 
är intresserad av för att intervjufrågorna ska bli bra och tydliga (Trost, 2010, s.95). 
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7.4 Genomförande av forskningsintervjun 
De intervjufrågor som användes under intervjuerna formulerades utifrån undersökningens syfte 
och frågeställningar och intervjuguiden finns i Bilaga 4. De första frågorna är en uppvärmning 
och handlar om informantens utbildning och erfarenhet och sedan övergår det till intervjufrågor 
som bygger på studiens frågeställningar. Eftersom intervjuformen till denna studie var 
semistrukturerad användes de formulerade frågorna samt följdfrågor vid behov av förtydliganden 
eller om det var ett intressant svar som kunde vidareutvecklas. Intervjuerna dokumenterades 
genom en ljudbandspelare och detta sätt gav intervjuaren möjlighet att koncentrera sig på ämnet 
för intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s.218). 

Intervjuerna skedde vid sex olika tillfällen och fem intervjuer genomfördes på deltagarnas 
arbetsplats i informanternas klassrum. Intervjuerna skedde utan störningsmoment, förutom 
under en intervju då en kollega till informanten kom in i klassrummet för att ställa en fråga. En 
intervju skedde via ett telefonsamtal eftersom informanten fick förhinder på den tid som var 
bokad och det passade då bäst att genomföra intervjun via ett telefonsamtal. Även 
telefonintervjun spelades in. 

7.5 Bearbetning av empirin 
När intervjuerna hade genomförts transkriberades intervjuerna för att sedan kunna bearbetas. 
Genom transkriberingen transformeras intervjuns muntliga form till skriftlig och blir den ”hårda 
empiriska kärnan” (Kvale & Brinkmann, 2014, s.217f) där en överblick av intervjuerna bildas. 
Transkriberingarna gjordes kort efter att intervjuerna skedde eftersom intervjun då var färsk i 
minnet hos intervjuaren. 

När intervjuerna analyserades byggde analysarbetet på att hitta mönster i informanternas svar 
(Kihlström, 2007, s.54). I denna studie har en innehållsanalys gjorts och efter transkriberingen har 
alla intervjuer blivit lästa i sin helhet för att skapa en helhetsbild av det material som blivit 
insamlat. Under läsningen ströks viktiga delar under och i dessa understrykningar söktes det efter 
mönster i de olika intervjuerna. Det användes olika färger för att markera olika teman i 
intervjuerna och utifrån dessa teman bildades olika kategorier som senare fick olika rubriker under 
resultatdelen och där presenterades också de mönster som hittats (Larsen, 2009, s, 101f). 

7.6 Möjliga felkällor vid forskningsintervjuer 
Oavsett vilken metodform som en undersökning har finns det alltid olika möjliga felkällor som är 
viktiga att ha i åtanke. Vid forskningsintervjuer är det bland annat viktigt att tänka på 
intervjueffekten, det vill säga hur intervjuaren påverkar informanten genom sitt uppträdande och 
reaktioner på informantens svar. Hur intervjuaren reagerar på ett svar kan få informanten att 
ändra sitt svar och det är viktigt att tänka på vid genomförandet av intervjun. Det är även viktigt 
att tänka på hur frågorna formuleras. Ledande frågor ska undvikas under forskningsintervjuer 
eftersom sådana frågor påverkar informantens svar. En annan viktig faktor för att undvika 
felkällor är att reflektera över vilken ordning frågorna under intervjun kommer. Ordningen på 
frågorna är viktig för att undvika att ett svar påverkas av en fråga som ställts tidigare. Det är även 
viktigt att tänka på att vissa frågor kan ha svar som är mindre acceptabla än andra och att 
informanten väljer att svara det mer acceptabla alternativet trots att det inte är deras sanna åsikt 
(Larsen, 2009, s. 108f). 

För att skapa en bra miljö för intervjun är det även viktigt att genomföra intervjun på en lugn, 
avskild plats där intervjun inte utsätts för störande moment. Intervjuns längd bör inte heller 
överstiga en timme för att undvika att informanten tröttnar (Kihlström, 2007, s.51). När 
förfrågningarna har skickats ut till lärare togs detta i åtanke och intervjuaren efterfrågade ett rum 
där intervjun kunde ske i lugn och ro och det skickades även ut information om att intervjuerna 
var beräknade att ta 30-45 minuter och allra högst en timme. 
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7.7 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet handlar om trovärdighet. När det gäller reliabilitet vid undersökningar handlar det om 
pålitligheten hos en studie och om undersökningen skulle gå att upprepa av någon annan under 
likartade förhållanden och resultera i samma resultat. Det är även viktigt att den information som 
informanter ger inte missförstås vid kvalitativa undersökningar för att resultatet ska bli trovärdigt 
(Eliasson, 2013, s.14f). Den intervjuform som denna studie har är semistrukturell och eftersom 
det finns en bas med frågor har denna form av intervju hög reliabilitet och följdfrågorna minskar 
risken för att missförstå informantens svar när det finns möjlighet att ställa frågan igen ur en 
annan synvinkel eller fördjupa svaret ännu mer. Det är dock svårt att svara på om informanterna 
skulle svara exakt likadant om någon annan ställde samma frågor eftersom informantens svar kan 
påverkas av intervjuarens uppträdande (Larsen, 2009, s. 108f) men följer intervjuaren 
intervjuguiden och är medveten om att sitt sätt att reagera kan påverka informanten så är 
möjligheten stor att det blir samma resultat. Resultatet av studien är generaliserbart eftersom det 
på ett tydligt sätt går att följa metoden och på detta sätt kan en annan person genomföra samma 
undersökning. 

Validitet handlar om undersökningens giltighet och om undersökningen mäter det som verkligen 
ska mätas. Validitet och reliabilitet hör ihop och validiteten kan aldrig bli högre än reliabiliteten 
(Eliasson, 2013, s.16). För att studiens validitet ska bli hög har intervjufrågorna baserats på de 
frågeställningar som ställts och frågeställningarna avser att besvara studiens syfte. Genom att utgå 
från studiens frågeställningar vid formulerandet av intervjufrågorna försäkras det att 
undersökningen mäter det som ska mätas, nämligen att få svar på undersökningens syfte. 

7.8 Etiska överväganden 
Trost (2010, s.123) menar att det är av största vikt att överväga de etiska aspekterna noga och det 
är viktigt att tänka på de etiska aspekterna innan en undersökning startar, under och efteråt när 
undersökningen är klar. Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.6) finns det fyra huvudkrav vid forskning 
och dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att informanten får information om undersökningens syfte, 
informantens uppgift i studien samt att medverkandet i studien är frivilligt och kan avbrytas om 
informanten vill det (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Alla lärare som var intresserade av att delta i 
studien fick ett informationsbrev (Bilaga 3) där information om studiens syfte presenterades, hur 
lång tid intervjun beräknades ta, att medverkandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas, att 
intervjun skulle spelas in, att fingerade namn eller anonyma benämningar skulle användas och att 
arbetet skulle publicerats på internet när det är godkänt. Informationsbrevet var detaljerat och 
gav informanten den information som denne behöver för att veta vad som krävdes av 
informanten i studien. 

Samtyckeskravet handlar om att informanten själv bestämmer om sitt deltagande i studien 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). I det informationsbrev (Bilaga 3) som samtliga informanter i 
studien fick framkommer det att deltagandet i studien är helt frivillig samt att deltagandet kan 
avbrytas när som helst utan att en anledning behöver ges. I slutet på informationsbrevet finns 
även en del där informanten kan skriva under och ge sitt samtycke till deltagande i studien och på 
så sätt har denna studie försäkrat att deltagarna har gett sitt samtycke till deltagande. 

Konfidentialitetskravet handlar om att informanterna är anonyma samt att det material som 
samlas in förvaras på ett säkert sätt där obehöriga inte får tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, 
2002, s.12). Deltagarna i studien har getts fingerade namn och det framkommer inte i studien vart 
deltagarna arbetar, detta för att försäkra deltagarnas anonymitet. Det är endast student och 
handledare som haft tillgång till det insamlade materialet under arbetets gång. Denna information 
fick informanterna i det informationsbrev (Bilaga 3) som skickades ut innan deltagande. 
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Nyttjandekravet handlar om att det material som samlas in endast används i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet, 2002, s.14) och materialet som samlas in till detta examensarbete kommer 
endast användas i denna studie. 

 

8. Resultat 
Under denna rubrik kommer det insamlade intervjumaterialet sammanställas och redovisas. Sex 
lärare har intervjuats. Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras under fem rubriker som 
bygger på de mönster som jag funnit under analysarbetet av intervjuerna. Resultatet avser att  
svara studiens syfte och frågeställningar. Resultatet kommer senare att diskuteras i förhållande till 
tidigare forskning i resultatdiskussionen. 

8.1 Lärares syn på begreppet närområde 
Under intervjuerna ställdes frågan ”Kan du berätta om hur du uppfattar begreppet närområde?” 
och Agnes, Linnea och Olivia som alla arbetar i ett mindre samhälle svarade samma sak, de ansåg 
att närområde är det samhälle, den by som skolan är placerad i. Linnea förklarar att ”ja  
närområde för mig det är ju kopplat till vart barnen bor och lever, omgivningarna rent fysiskt och 
ja sitt hus, sin by och skolan”. Julia och Alice som arbetar i en mindre stad anser att närområdet  
är den stadsdel där skolan är placeras. Julia förklarar att närområde för henne är ”det är det vi har 
runt skolan, ehm, butiker, företag, skogen, bönderna” och Alice berättade att närområde för 
henne är ”det område som finns närmast där man är för stunden. Så närområdet just nu är ju det 
området som finns tillgängligt för oss och våra elever. Jag tänker att det är inom 
promenadavstånd”. Elsa anser att närområdet förändras och blir större ju äldre eleverna blir. Hon 
anser att synen på närområde är åldersbetonat och att när man är liten handlar det om vad som 
finns runt skolan, exempelvis biblioteket och centrum men att detta närområde vidgas och att det 
i årskurs tre kan handla om kommunen och staden som eleverna lever i. Elsa menar även att 
närområdet för elever i årskurs tre kan vidgas till de närliggande kommunerna. Även Olivia och 
Agnes nämner att undervisningen vidgas till undervisning om kommunen och de närliggande 
samhällen som finns i kommunen. Elsa menar vidare att barn i årskurs ett ”har nog att greppa det 
som finns precis runtomkring. Barn har svårt med att veta vart de är och om de går dit eller dit 
vart de kommer då”. 

8.2 Lärares beskrivning av undervisning i närområdet 
Under denna rubrik kommer en redogörelse över om lärare anser att de arbetar med 
undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de samhällsorienterande och hur detta 
arbete kan se ut. 

8.2.1 Bedrivs undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de samhällsorienterande 
ämnena? 
Elsa, Alice och Olivia berättar att de genomför undervisning i närområdet utanför klassrummet. 
Elsa berättar att hon försöker genomföra undervisning i närområdet utanför klassrummet så ofta 
som det går och att det ofta blir en eller två gånger per område som hon arbetar med inom de 
samhällsorienterande ämnena. Alice säger att hon ganska ofta undervisar i närområdet utanför 
klassrummet och att det beror på vilket område som hon arbetar med och vad som är målet med 
undervisningen som avgör om undervisningen sker i närområdet utanför klassrummet. Agnes har 
en liknande åsikt som Alice och menar att även hon arbetar med undervisning i närområdet 
utanför klassrummet och att det beror på område om det är lämpligt att genomföra 
undervisningen på detta sätt. Agnes uppskattar att hon undervisar i närområdet utanför 
klassrummet i snitt två gånger per termin men att det är fler gånger under vissa terminer och färre 
gånger under andra terminer. Olivia uppger att hon genomför undervisning i närområdet utanför 
klassrummet men att det inte är så ofta, hon uppskattar att det blir sådan undervisning ett par 
gånger per termin. Julia uppger att hon ibland undervisar i skogen men att det inte blir så mycket 



15  

undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena. Julia 
berättar att hon inte bor i området kring skolan och att hon därför inte hittar så bra i området och 
att hon tycker att lektioner i de naturorienterande ämnena är bättre att genomföra i närområdet 
utanför klassrummet än lektioner i de samhällsorienterande ämnena. Linnea berättar att hon för 
tillfället inte bedriver någon undervisning i närområdet utanför klassrummet. 

Både Elsa och Agnes uttrycker en vilja att bedriva mer undervisning i närområdet utanför 
klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena. Alice säger att hon både vill och inte vill 
genomföra mer undervisning i närområdet utanför klassrummet. Alice är överlag nöjd med den 
undervisningen hon bedriver. Hon menar att: 

Det beror lite på vilket tema vi har och vad som är tanken med den här undervisningen 
överhuvudtaget. Är min tanke att dom ska få se någonting nytt, att som ska få vidga sina 
vyer och ett öppet sinne, se andra situationer då är det ju naturligt att jag vill ut med dem. 
Men är liksom tanken att vi mer ska, att de själva ska få fundera och tänka vad vi ska 
diskutera hur det är, hur det står till ja hur bor andra människor till exempel eller vad 
äter ni för mat och så då vill man ju helst vara i klassrummet där man kan ha trycka 
dom ner i boxen. (Alice) 

 
Olivia som är den lärare med mest erfarenhet inom läraryrket av de deltagande informanterna 
berättar att det genomfördes mer undervisning i närområdet utanför klassrummet förr i tiden då 
skolan låg mitt i byn och exempelvis kyrkan och matbutiken låg närmare och mer lättillgängligt. 
Olivia berättar att hon gärna vill genomföra mer undervisning i närområdet utanför klassrummet 
inom de samhällsorienterande ämnena. Julia känner sig nöjd med den mängd undervisning som 
hon bedriver i närområdet utanför klassrummet och hon tycker att undervisningen i de 
samhällsorienterande ämnena fungerar bäst i klassrummet. Hon säger även att det inte är tradition 
att genomföra undervisning i närområdet utanför klassrummet på den skola hon arbetar på    
men att det skulle vara roligt att besöka exempelvis företagen i närområdet. Linnea säger att     
hon inte har några idéer på hur hon skulle kunna genomföra undervisning i närområdet utanför 
klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena och att hon inte känner någon vilja till att 
bedriva sådan undervisning. 

 
8.2.2 Exempel på hur undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena kan se ut 
Alice berättar att hon för tillfället arbetar med hösten och att det under detta område blir mycket 
undervisning i närområdet utanför klassrummet. Hon går höstpromenader med sina elever och 
studerar träd, blommor och naturen. Hon berättar även att hon tycker att det närområde som 
finns runt skolan är fantastisk och att på gångavstånd finns det två kulturcentrum dit de går ibland 
för att bedriva undervisning. Ett annat exempel på undervisning i närområdet utanför 
klassrummet de samhällsorienterande ämnena som Alice bedrivit är att de går en promenad till en 
lekpark i närheten av skolan och där samtalade de om olika bostäder och hur man bor. De tittade 
på vad det fanns för olika bostäder och vid lekplatsen fanns det mest lägenhetsbyggnader. Alice 
fortsatte sin promenad med eleverna och gick till ett område där det bara finns villor. Eleverna 
fick under detta undervisningstillfälle jämföra, titta och diskutera vilka människor som bor här  
och varför de bor på just detta sätt. 

Olivia berättade att skolan tidigare varit placerad mitt i byn och att hon då genomförde 
religionsundervisning i anknytning till kyrkan som då låg granne med skolan. De kunde prata om 
allhelgona och varför de tände ljus och så vidare och de gjorde även besök på posten. De gjorde 
också studiebesök på ett företag i samhället men att det inte hade vart några sådana studiebesök på 
ett tag. Hon berättar att på den skola som hon jobbar på brukar de i förskoleklassen besöka ett 
reningsverk och att det finns ett samarbete med brandstationen i årskurs två, dock är det då ett 
besök av brandman i klassrummet. I årskurs två på den skola som Olivia jobbar på brukar det 
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även ske ett besök till mataffären där de får smaka på olika frukter. Olivia berättar även om att 
hon ska genomföra ett undervisningstillfälle som kommer vara integrerat med idrott. Under detta 
lektionstillfälle kommer Olivia och hennes kollega ta en promenad med deras klass och arbeta 
med trafiken. De kommer bland annat att kolla på vägmärken och träna på att gå över vägen 
under denna promenad. 

Även Elsa beskriver att hon genomför undervisning i närområdet utanför klassrummet när det 
gäller området trafik. Hon beskriver att hon vid ett sådant tillfälle tar en promenad med sina 
elever och att de kollar på trafikskyltar i närområdet. De kollar även hur de går över vägen vid 
skolan, hur dessa skyltar ser ut och hur det är markerat på vägen. Elsa beskriver även ett annat 
tillfälle då eleverna går i årskurs tre då hon med sina elever cyklat till några kokgropar från 
järnåldern som de undersökte och samtalade om. 

Agnes berättar om ett tillfälle då hon tog en cykeltur med sina elever genom det samhället som de 
bor i. Under detta undervisningstillfälle arbetade Agnes både med trafik men också med att avläsa 
en karta. De pratade om olika väderstreck och de pratade om vilka vägar de hade cyklat på med 
hjälp av kartan. Agnes har även besökt en mataffär med sina elever och detta besök integrerades 
av naturorienterande ämnen och hälsa. Eleverna fick under besöket smaka på olika frukter och i 
samband med besöket samtalade Agnes om vad som finns i ett samhälle, bland annat mataffären. 

Linnea bedriver för tillfället ingen undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena men hon berättar om saker hon arbetat med tidigare. Tidigare i 
årskurs två har eleverna fått följa med sina föräldrar till deras arbeten och att eleverna sedan får 
berätta om föräldrarnas olika yrken. Det brukar även vara en trafikvecka på skolan och att de då 
brukar cykla, prata om trafik och sin skolväg. Utöver det har Linnea ett samarbete med 
biblioteket och hon och hennes elever går dit regelbundet, hon är dock osäker på huruvida detta 
räknas till undervisning i närområdet utanför klassrummet eftersom biblioteket finns på skolan. 
Linnea berättar även att hon tidigare gjort besök på en gammelgård där de kunde samtala om hur 
livet var förr men att detta har upphört eftersom skolan inte är välkomna dit längre efter att saker 
har blivit förstörda vid besök tidigare. 

Julia bedriver inte heller så mycket undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena. Hon berättar att hon, likt Elsa och Olivia, bedriver lite 
trafikundervisning utanför klassrummet där hon pratat om trafikskyltar och hur man går över 
vägen vid övergångsställen. Julia menar dock att hon annars hellre är i klassrummet och 
undervisar när det gäller de samhällsorienterande ämnena. 

8.3 Undervisning i närområdet utanför klassrummets inverkan på elevers 
lärande 
Samtliga lärare som medverkat i undersökningen anser att undervisning som sker utanför 
klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena har positiv inverkan på elevers lärande. Julia 
menar att den här formen av undervisning blir ”mer verklig för eleverna” och att de barn som har 
svårt för inre bilder gynnas av undervisningen när de exempelvis får se trafikskyltarna på riktigt. 
Linnea anser att det finns en positiv inverkan med undervisning i närområdet eftersom ”de då 
kan koppla ihop det till att det inte bara är här och nu utan också historien och varför det ser ut 
som det gör i samhället”. Agnes säger att ”undervisningen blir lite mer levande och det är en 
positiv grej. Eleverna kanske kan se sitt närområde med andra ögon och att de kan upptäcka nya 
saker i sitt närområde”. 

Elsa anser att de samhällsorienterande ämnena är platta ämnen och att lärare kan levandegöra 
undervisningen genom att bedriva den i verkliga situationer. Hon säger vidare att ”det är ju så 
man lär sig saker, när man liksom kan vara på platser och se saker och förstå sammanhang. 
Annars blir det väldigt konstigt och platt om man bara ska sitta inne i klassrummet hela tiden”. 
Olivia menar att det är spännande för eleverna när undervisningen sker utanför klassrummet 
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inom de samhällsorienterande ämnena och att undervisningen väcker frågor hos eleverna. Alice 
tycker att hennes elever gynnas mycket av att undervisas i närområdet utanför klassrummet 
eftersom hennes elever inte kommer ut så mycket och de behöver vidga sina vyer och inte bara 
uppleva gården de bor på utan också en annan del av världen. Alice menar att hennes elever 
behöver ”komma ut och se med egna ögon och känna och ta på saker och diskutera mycket”. 
Alice berättar vidare att när eleverna får se andra saker får de mer att relatera till vid diskussioner 
och när de fördjupar sig i ämnen. Alice menar också att desto mer hennes elever sett och desto 
mer de vet, desto större är chansen att eleverna kan erhålla en egen uppfattning och kritiskt 
granska något. 

Agnes, Elsa och Linnea anser inte att det finns någon negativ inverkan på elevers lärande vid 
undervisning i närområdet utanför klassrummet i de samhällsorienterande ämnena. Inte heller 
Olivia kan se några negativa effekter på elevers lärande genom denna undervisningsform utan  
hon menar att det som är negativt är att hennes elever får för lite utav denna undervisning. Hon 
säger vidare att ”jag tror inte att det är något negativt om man väl tar sig ut”. Alice menar att det 
som kan bli negativt är när läraren har en plan och eleverna inte riktigt är med på planen och att 
detta kan resultera i en arg och sur pedagog. En arg och sur pedagog kan förstöra det lustfyllda, 
roliga och trevliga med undervisning utanför klassrummet men Alice anser ändå att ju mer intryck 
hon ger eleverna desto bättre är det för elevers lärande. Julia lyfter att det finns barn som behöver 
mycket struktur och som inte klarar av det fria som undervisning utanför klassrummet ger och 
Julia anser att dessa barn inte lär sig någonting vid ett sådant tillfälle. 

8.4 Möjligheter med undervisning i närområdet utanför klassrummet 
Julia tycker att det skulle vara roligt att besöka de olika företagen som finns i närområdet samt att 
eleverna skulle få möjlighet att följa med sina föräldrar till deras arbetsplatser. När det handlar om 
möjligheter säger Agnes att ”ja det finns ju där, det gäller bara att se hur man kan använda det i 
undervisningen. Det finns ju mycket att göra men det gäller ju bara att få igång kreativiteten och 
komma på saker hur man kan jobba i närområdet”. Linnea menar att en möjlighet som finns med 
undervisning i närområdet utanför klassrummet är att eleverna får ”förståelse för omvärlden”. 
Hon menar också att mötet med äldre människor kan ge eleverna en förståelse för historien och 
hur samhället har formats. Även industrierna i samhället är en möjlighet som finns anser Linnea. 
Olivia säger att det finns mycket mer att göra i närområdet utanför klassrummet än vad hon gör 
och att intervjun väcker tankar från vad hon gjort förr. ”Ingenting är omöjligt” menar Olivia och 
att för att göra det möjligt med undervisning i närområdet utanför klassrummet menar hon att 
schemat behöver läggas om så att de samhällsorienterande ämneslektionerna blir längre istället 
för att ha korta lektionstillfällen vid flera tillfällen i ämnet. Genom längre lektionstillfällen menar 
Olivia att man kan gå till exempelvis kyrkan eller mataffären för att bedriva undervisning där och 
eftersom Olivia arbetar med en kollega i klassen är detta möjligt trots stor elevgrupp. Olivia 
uttrycker en vilja att hon vill passa på att gå ut mer med eleverna. Olivia berättar också att hon 
tidigare gjort studiebesök på ett företag i samhället och att detta skulle vara roligt att genomföra 
igen. 

Alice menar att alla möjligheter finns med undervisning i närområdet utanför klassrummet inom 
de samhällsorienterande ämnena och att det beror på hennes syfte med undervisningen vad som 
är lämpligt att genomföra. Alice tycker även att det skulle vara roligt att planera en längre resa där 
det även blir en social och miljö träning för eleverna och ett sådant tillfälle skulle kunna vara att 
åka tåg med eleverna. Elsa tycker att det skulle vara roligt om det fanns möjlighet att besöka alla 
de olika ställena som hon undervisar om när det gäller kommunen och olika ställen i kommunen 
för att levandegöra undervisningen ytterligare. Elsa berättar att kulturbussen underlättar 
studiebesök på olika ställen. Kulturbussen som finns i staden som Elsa arbetar i är gratis under 
vissa dagar och tidpunkter och till vissa kulturella ställen och Elsa anser att denna buss har 
öppnat upp möjligheter att ta sig längre sträckor än promenadavstånd. Elsa har även en idé om 
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att det ska finnas lådor liknande NTA-lådor (naturvetenskap och teknik för alla) fast för de 
samhällsorienterande ämnena. Om NTA-lådor fast för de samhällsorienterande ämnena säger 
Elsa: 

Ja men alltså en låda som har med exempelvis forntiden att göra. Det kunde 
väl finnas något litet ben, flintastål och fnöske i lådan så kunde vi testa att 
göra eld. Då måste vi vara ute och undersöka hur man gör eld (Elsa). 

 

8.5 Problem med undervisning i närområdet utanför klassrummet 
De problem som Agnes ser när det gäller undervisning i närområdet utanför klassrummet i de 
samhällsorienterande ämnena handlar om henne som pedagog. Hon anser att det kräver mer av 
henne och hon måste lägga mer energi på att hitta på nya idéer och fundera hur hon kan flytta ut 
undervisningen i närområdet. Agnes ser också praktiska problem i att hon har en stor elevgrupp 
på 25 elever och att hon inte kan gå iväg ensam med så många elever men detta problem kan 
lösas genom mer planering av henne vilket är något som Agnes känner att hon behöver arbeta 
mer med. Även Olivia ser stora elevgrupper som ett problem och att man vid studiebesök på 
företag måste dela upp klassen och gå vid olika tillfällen. Det är även ett stort ansvar för läraren 
att gå iväg med en stor elevgrupp menar Olivia och på hennes skola måste det göras en riskanalys 
innan undervisning utanför klassrummet genomförs. Om det finns för stora risker med 
undervisningen kan rektorn välja att avslå lektionstillfället och då får inte Olivia genomföra 
lektionen som planerat. 

Linnea ser hennes egen vilja som ett problem. Hon säger att ”så länge inte inbjudan kommer så 
kommer jag inte göra det” angående undervisning i närområdet utanför klassrummet. Linnea 
tycker att hon har dålig fantasi och inte kan komma på idéer till projekt och hon tycker även att 
det inte är något som hon hinner med. Linnea som tidigare bedrivit undervisning på en 
gammelgård som finns i byn tycker även att det är tråkigt att skolan inte längre är välkomna dit. 
Skolan är inte välkommen dit längre eftersom saker gått sönder i samband med besök av skolan 
och då har föreningen som underhåller gammelgården valt att säga nej till undervisning där. 
Olivia ser geografiska problem när det gäller undervisning i närområdet utanför klassrummet och 
att det är långt att gå till exempelvis kyrkogården och mataffären. Hon lyfter även att 
serviceinrättningar som exempelvis posten inte längre finns kvar i samhället som hon arbetar i 
och att det är tråkigt, posten hämtas numera ut i mataffären och det blir inte samma sak att 
besöka posten. 

Julia säger att hon skulle tycka att det var roligt att besöka olika företag i närområdet, men att hon 
tror att företagen skulle ta betalt om de skulle göra ett studiebesök. Elsa tycker att ekonomin är  
ett problem för henne som hindrar henne att genomföra mer undervisning i närområdet utanför 
klassrummet i de samhällsorienterande ämnena. Hon skulle gärna besöka museum men att detta 
är för dyrt och därför inte är genomförbart. Elsa vill gärna bedriva mer undervisning i  
närområdet utanför klassrummet men då anser hon att hon måste vidga området. Hon tycker att 
det finns mycket mer att göra men mycket av det som hon har i åtanke kostar pengar och det 
finns inga pengar att lägga på dessa saker. Bristen på ekonomi gör att Elsa ger upp lite när hennes 
visioner inte går att genomföra. Men Elsa säger ändå att hon försöker hitta andra möjligheter och 
försöker bedriva så mycket undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena som det går. Problem som Alice ser är att tillslut ”blir allting 
välbekant och igenkänt och då kanske man måste ta ett steg till”, problemet är då att 
undervisningen måste tas längre än närområdet. Alice beskriver sig dock som en positiv person 
som inte vill se några problem och hon menar att det mesta brukar gå att lösa på något vis. 
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9. Tolkning av resultatet utifrån pragmatismen 

Under denna rubrik kommer studiens resultat av intervjuerna att tolkas utifrån det teoretiska 
perspektivet pragmatismen som valdes som teoretisk ansats i arbetet. Pragmatismen utgår från att 
kunskap är sådant som människor kan använda i sin vardag för att kunna lösa problem och att 
kunskap ska kopplas till människors erfarenheter. Värdefull kunskap är kunskaper som kan 
användas i människors dagliga liv enligt pragmatismen. Skolan ska enligt pragmatismen bygga på 
elevers erfarenheter och undervisningen ska ge möjlighet att fördjupa elevernas förståelse av 
omvärlden (Säljö, 2010, s.175ff). Samtliga lärare förstår närområdet som ett område som finns i 
elevernas närhet och det är ett område som är välbekant för eleverna, tittar man på detta utifrån 
pragmatismen utgår undervisning i närområdet ifrån något som är välbekant för eleverna och 
undervisningen utgår från de erfarenheter som eleverna har. Samtliga lärare som medverkade i 
studien anser att undervisning i närområdet utanför klassrummet i de samhällsorienterande 
ämnena har positiv inverkan på elevers lärande. Julia och Agnes lyfter att undervisningen blir mer 
levande när den sker i närområdet utanför klassrummet och Linnea lyfter att det blir lättare att 
koppla ihop här och nu med historien och då förstå varför samhället ser ut som det gör nu. 
Genom undervisningen skapas en förståelse för omvärlden och Alice menar att ju mer hennes 
elever sett desto större är chansen att eleverna kan erhålla en egen uppfattning om ämnet och 
även kritiskt granska något. Undervisningen i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena fördjupar elevernas förståelse av omvärlden vilket är en viktig 
ståndpunkt inom pragmatismen. 

John Dewey (1859-192) är en känd förespråkare för pragmatismen och hans uttryck ”Learning by 
doing” och ”You teach a child, not a subject” handlar om att skolan måste anpassas mer efter 
elevernas olika förutsättningar och att praktiska inslag ska blandas in i undervisningen. Dewey 
ansåg även att undervisningen ska bygga på elevernas tidigare erfarenheter för att hjälpa dem att 
utveckla kunskaper som är relevanta för det samhälle som de lever i (Säljö, 2010, s.174ff). Elsa 
och Alice menar att de bedriver undervisning i närområdet utanför klassrummet så ofta som det 
går och att undervisningen i närområdet ofta sker några gånger per område som de arbetar med. 
Olivia och Agnes bedriver också undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena men att det bara blir några gånger per termin. Genom 
undervisningen i närområdet blir praktiska inslag en möjlighet vilket pragmatismen anser är  
viktigt för att kunskap ska kunna uppnås. Enligt pragmatismen hör praktik och teori ihop och 
Elsa, Alice, Olivia och Agnes anger att de bedriver undervisning i närområdet när de arbetar med 
olika arbetsområden. De ovan nämnda lärarna bedriver undervisning teoretiskt inom området 
som de sedan även bedriver undervisning i närområdet utanför klassrummet inom och på detta 
sätt kopplas teori och praktik ihop vilket är en viktig del inom pragmatismen för att kunskap ska 
uppnås. Pragmatismen lyfter även att undervisningen ska bygga på elevernas tidigare kunskaper 
och Alice menar att efter ett tag blir närområdet välkänt och att området då måste vidgas. Även 
Elsa är inne på den tanken att synen på närområdet är åldersbetonat och i årskurs tre är 
undervisningen i närområdet utanför klassrummet på längre avstånd från skolan än vad det var i 
årskurs ett. Olivia och Agnes är också inne på samma tanke som Elsa och Agnes och genom  
detta tänk utgår lärare i sin undervisning från elevernas tidigare erfarenheter och bygger större 
kunskap om omvärlden genom att vidga undervisningsområdet, något som är viktigt inom 
pragmatismen. Genom att lärare erbjuder undervisning i närområdet utanför klassrummet närmar 
sig undervisningen det samhälle som eleverna lever i vilket är något som Dewey förespråkar 
(Dewey/Hartman, Lundgren & Hartman, 2004). 
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10. Diskussion 

Under denna rubrik kommer studiens resultat och metod att diskuteras och reflekteras över. 
Denna rubrik har två underrubriker, resultatdiskussion och metoddiskussion, där resultatet 
diskuteras i förhållande till tidigare forskning, bakgrund och styrdokument och metoden 
diskuteras i förhållande till resultatet. 

10.1 Resultatdiskussion 
Under denna rubrik kommer studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning, 
bakgrund och styrdokument. För att strukturera denna del används samma rubriker som 
användes under presentationen av resultatet. 

10.1.1 Lärares syn på begreppet närområde 
De tre lärare som arbetade i ett mindre samhälle på landsbygden såg närområdet som den by som 
skolan låg i. De tre lärarna som arbetade i en mindre stad ansåg att närområdet var inom den 
stadsdel som skolan ligger i. Det är också så jag tänker kring mitt närområde, att det är det 
område som ligger lättillgängligt för mig och om jag tänker på undervisning i närområdet skulle 
jag säga att det är inom promenadavstånd från skolan, vilket också var det Alice uttryckte i 
intervjun med henne. Mina och de deltagande lärarnas tankar kring närområdet liknar 
nationalencyklopedins (NE, närområde, 2015) beskrivning av ordet närområde, att det är ett 
område på kort avstånd från något och att det kan vara kring en bebyggelse. 

Elsa anser också att närområdet är beroende av elevernas ålder och vidgas ju äldre eleverna blir. 
Hon menar att närområdet i årskurs tre kan handla om hela staden och kommunen och även 
grannkommunerna. Även Olivia och Agnes är inne på att undervisningen i de 
samhällsorienterande ämnena i trean handlar om kommunen och de samhällen som finns i 
kommunen. Jag håller med om att närområdet i årskurs tre kan vidgas till kommunen och den 
stad skolan ligger i utifrån de ställen som mina informanter arbetar på. Informanterna i denna 
studie arbetade i en mindre stad samt i ett mindre samhälle, men vad hade en lärare som arbetar i 
en större stad som exempelvis Stockholm svarat? Skulle den läraren också svarat att hela staden 
är närområdet? Sanderoth, Werner och Båth (2009) beskriver att ur skolans synvinkel är 
närområdet det fysiska området som finns i skolans närhet och tänker man på det utifrån 
Stockholm är det långa avstånd från ena delen av staden till delen som finns på andra sidan av 
staden. 

Jag funderar även på Elsas åsikt att närområdet är åldersbetonat. Hon menade att närområdet i 
årskurs ett är området närmast skolan och att närområdet i årskurs tre vidgats till staden, 
kommunen och närliggande kommuner. Min fundering blir här, hur stort kan ett närområde vara 
egentligen om det är åldersbetonat och vidgas? Kan det börja handla om länet man bor i, 
närliggande län och till sist Sverige och Sveriges grannländer? Kan det vidgas ännu mer till 
Europas länder, Afrika, Asien och så vidare tills närområdet är hela världen? Hur stort kan ett 
närområde egentligen bli? Eftersom denna studie endast riktar sig till årskurs 1-3 så ställdes inte de 
frågorna och denna studie kommer inte ge något svar på det, men det är en tanke som väckts   
hos mig. Närområde för mig är ett lättillgängligt område och hela Sverige är inte lättillgängligt för 
mig och om närområdet vore åldersbaserat borde det enligt min uppfattning också vidgas när  
man blir vuxen vilket jag har svårt att se är möjligt. Enligt nationalencyklopedin (NE, Närområde, 
2015) var närområdet ett område på kort avstånd från något, och jag anser inte att hela Sverige 
ligger på kort avstånd för mig. 

10.1.2 Lärares beskrivning av undervisning i närområdet 
Morris (2006) menar att elever måste möta samhället för att lära sig om världen och enligt 
Läroplanen (Skolverket, 2011) ska eleverna genom utbildningen ska lära sig att leva i den 
komplexa verklighet och samhälle som han eller hon befinner sig i. Elsa, Alice, Olivia och Agnes 
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berättar att de bedriver undervisning i närområdet utanför klassrummet när det gäller de 
samhällsorienterande ämnena och genom undervisningen får eleverna möta samhället som de 
lever och bor i vilket Morris (2006) beskriver som viktigt. Dessa lärare känner även en vilja att 
bedriva mer undervisning i närområdet och Alice säger att det beror lite på vilket område om hon 
vill bedriva mer undervisning i närområdet utanför klassrummet eller inte. Elsa, Alice och Agnes 
menar att de arbetar kring olika områden som exempelvis trafik och hösten och att de utifrån 
dessa områden arbetar med undervisning i närområdet utanför klassrummet. Genom att arbeta 
utifrån olika områden och väva in undervisning i närområdet utanför klassrummet sker både för 
och efterarbete vid undervisningen i närområdet utanför klassrummet vilket är något som Noel 
och Colopy (2006) anser är viktigt. Noel och Colopy (2006) anser att för- och efterarbete vid ett 
studiebesök är viktigt för att förkunskaper ska kunna kopplas ihop med nya kunskaper och 
efterarbete gör så kunskaperna blir djupare. Även om Noel och Colopy (2006) skriver detta om 
just studiebesök så anser jag ändå att det är viktigt vid undervisning i närområdet utanför 
klassrummet, oavsett om det handlar om en promenad för att samtala om trafikmärken eller om 
det är ett besök i kyrkan, att det sker ett för- och efterarbete vid varje undervisningstillfälle som 
sker i närområdet utanför klassrummet. Jag anser att det är viktigt att bearbeta elevernas 
upplevelser ordentligt för att försäkra sig om att de verkligen lärt sig något. Även Szczepanski och 
Andersson (2015) menar att en varierad undervisning som sker i växelverkan mellan inom- och 
utomhusundervisning bidrar till att eleverna minns kunskap bättre och det bildas 
”kroppsminnen”. Skolverket (2011) menar också att genom variation av innehåll och arbetsformer 
i undervisningen kan elevernas harmoniska utveckling stärkas. Om inte för- och             
efterarbete genomförs kan undervisningen i närområdet bli utan syfte och bli som en ledig stund 
från undervisning och det menar Wright-Maley, Grenier och Marcus (2013) att lärare vill undvika. 
Wright-Maley, Grenier och Marcus (2013) menar att lärare vill att elever ska bli engagerade både 
intellektuellt och emotionellt vid studiebesök och om syftet med undervisningen i närområdet 
utanför klassrummet är att eleverna ska lära sig något anser jag att det måste finnas en planering 
bakom för att undervisningen inte ska bli ett tillfälle av endast lek. 

Elsa och Alice säger att de försöker genomföra undervisning i närområdet utanför klassrummet 
flera gånger per område. Att barn behöver uppleva fenomen flera gånger är något som Gomez 
(2010) förespråkar eftersom hon anser att förståelse för ett fenomen uppstår när eleven får möta 
ett fenomen vid flera tillfällen. Jag tycker att det är viktigt att blanda lektioner i klassrummet med 
lektioner där eleverna får uppleva det som de lärt sig om i klassrummet eftersom detta gör det 
abstrakta mer konkret och Skolverket (2011) förespråkar ett varierat arbetssätt. Julia anser att hon 
inte genomför så mycket undervisning i närområdet utanför klassrummet och Linnea säger att 
hon inte bedriver någon undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena. Varken Julia eller Linnea känner någon vilja till att genomföra mer 
undervisning i närområdet utanför klassrummet och de är nöjda med den undervisning som de 
bedriver inom de samhällsorienterande ämnena. Julia anser även att det är bättre att genomföra 
undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de naturorienterande ämnena än de 
samhällsorienterande ämnena. Detta är en åsikt som jag tror andra lärare delar och när jag 
vikarierat och haft verksamhetsförlagd utbildning har jag sett mer undervisning i närområdet 
utanför klassrummet i de naturorienterande ämnena än i de samhällsorienterande ämnena. Jag vet 
inte vad det kan bero på men jag ser en fördel att använda sig av närområdesstudier i båda 
ämnena. 

Lärarna som medverkade i studien ger exempel på några olika tillfällen som de bedrivit 
undervisning i närområdet utanför klassrummet. Det handlar bland annat om trafikundervisning, 
hösten, olika bostäder och hur man bor, kyrkobesök, studiebesök på företag, besök på 
mataffären, titta på kokgropar från järnåldern, prao, biblioteksbesök och besök på en 
gammelgård. Flera utav dessa exempel som lärarna beskriver går att koppla till det centrala 
innehållet och de sex punkterna under rubriken ”Att leva i närområdet” som finns i kursplanen 
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för de samhällsorienterande ämnena (Skolverket, 2011). De exempel som ges är ju några exempel 
på hur de bedrivit undervisning i närområdet och det täcker inte in allt som de olika lärarna gjort 
med sina elever så detta är absolut ingen helhetsbild av lärares undervisning i närområdet utanför 
klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena. Museibesök är inget som de medverkande 
lärarna nämner som exempel på undervisning som de genomfört men det är något som ger unika 
upplevelser inom historia som inte går att uppleva i ett klassrum menar Wright-Maley, Grenier 
och Marcus (2013) och Marcus och Levine (2011). Varför ingen lärare nämner denna form av 
undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena kommer 
diskuteras vidare under rubrik 10.1.5 Problem med undervisning i närområdet utanför 
klassrummet. 

Vad lärarna ska undervisa om i närområdet utanför klassrummet går studien inte in på och detta 
hade varit intressant att fråga lärarna. Detta hade kunnat ge djupare svar på vad som de 
undervisar om och om det finns vissa ämnen inom de samhällsorienterande ämnena som är mer 
lämpade för undervisning i närområdet utanför klassrummet. Det saknas fokus på vad-frågan i 
denna studie och hade jag gjort om studien skulle jag lägga ett större fokus på denna fråga 
eftersom det hade gett ett större djup och förståelse för hur lärare tänker kring vad de ska göra i 
undervisningen i närområdet utanför klassrummet. 

10.1.3 Undervisning i närområdet utanför klassrummets inverkan på elevers lärande 
Samtliga lärare som deltog i studien anser att undervisning som sker i närområdet utanför 
klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena har en positiv inverkan på elevers lärande 
inom ämnet. Julia, Agnes och Elsa anser att undervisning i närområdet utanför klassrummet gör 
undervisningen mer levande och Julia säger att de barn som har svårt för inre bilder gynnas när  
de får se fenomenen i verkliga situationer. Både Noel och Colopy (2006) och Coughlin (2010) 
håller med om att studiebesök är lärande som är mer levande och verkligt och att undervisningen 
då kan stimulera lärandet hos eleverna och jag kan också se vikten av att använda sig utav 
undervisning på autentiska platser för att eleverna lättare ska förstå olika fenomen. Linnea anser 
att det kan bildas en koppling och förståelse mellan här och nu och det som hänt förr genom 
undervisning i närområdet utanför klassrummet och Agnes lyfter att eleverna kanske kan se sitt 
närområde med andra ögon och vidga sina vyer. Agnes tycker att det är viktigt att hennes elever 
får komma ut och se saker med egna ögon och känna på saker och att använda olika sinnen vilket 
också Szczepanski (2014) lyfter fram som viktigt då det kan bidra till att lärandet blir djupare hos 
eleverna. 

Elsa tycker att undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de samhällsorienterande 
ämnena är bra eftersom de samhällsorienterande ämnena annars kan vara väldigt platta om 
undervisningen enbart sker i klassrummet och att undervisningen behöver ske i verkliga 
situationer för att göra det samhällsorienterande ämnena verkliga. Genom förstahandsupplevelser 
som eleverna upplever utanför klassrummet ges undervisningen ett bredare perspektiv där många 
sinnen används vilket Szczepanski och Andersson (2015) menar är viktigt. Olivia menar även att 
undervisningen i närområdet utanför klassrummet är spännande för eleverna och att 
undervisningen väcker många tankar och frågor hos eleverna. Noel och Colopy (2006) håller med 
Olivia om att ett studiebesök kan vara både spännande och motiverande för eleverna. Julia lyfter 
dock att trots att undervisningen i närområdet utanför klassrummet har en positiv inverkan på 
elevers lärande kan det också ha negativ inverkan på vissa elever som behöver mer struktur. 
Undervisning i närområdet utanför klassrummet kan enligt Julia bli för fritt för vissa elever och 
att de då inte lär sig något i situationen. Tyvärr kommer all undervisningen som man bedriver 
som lärare aldrig vara optimal för alla sina elever och då tycker jag att det är viktigt att jag som 
lärare varierar min undervisning för att ge samtliga elever en chans att lära sig på sitt sätt och det 
står även i läroplanen (Skolverket, 2011) att undervisningen ska vara varierande. Trots att det är 
som Julia säger att vissa elever inte klarar av undervisning i närområdet utanför klassrummet så 
finns det även elever som har svårt att lära sig i klassrummet för att ämnet är för abstrakt. Därför 
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anser jag att variationen mellan det teoretiska inne och det praktiska ute är bra och det nämner 
även Morris (2006) är viktigt i hennes studie. 

Något som förvånar mig i denna fråga är att både Linnea och Julia uttrycker att de tycker att 
undervisningen har en positiv inverkan på elevers lärande, men de känner ändå ingen vilja till att 
bedriva mer undervisning på detta sätt. Julia lyfter visserligen att det kan vara negativt för vissa 
elever som behöver mer struktur men det förvånar mig ändå att viljan inte finns hos dessa lärare 
när de ändå kan se så positiv inverkan på elevers lärande. Dock ser lärarna viss problematik kring 
denna undervisningsform och det kommer att presenteras under rubriken 10.0.5 Problem med 
undervisning i närområdet utanför klassrummet men att det finns olika problem betyder inte att 
det inte kan finnas en vilja. 

10.1.4 Möjligheter med undervisning i närområdet utanför klassrummet 
De deltagande lärarna i studien ser lite olika möjligheter när det gäller undervisning i närområdet 
utanför klassrummet och Julia tycker bland annat att besök på företag i närområdet och möjlighet 
för eleverna att följa med sina föräldrar till deras arbetsplatser skulle vara roligt. Att göra 
studiebesök kan enligt Noel och Colopy (2006) vara väldigt spännande för eleverna och det kan 
stimulera lärandet. Agnes säger att det finns mycket möjligheter och att hon som lärare måste få 
igång kreativiteten och komma på hur hon skulle kunna undervisa mer i närområdet utanför 
klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena. Linnea ser elevernas möten med äldre 
personer som en möjlighet till att förståelse för att förstå hur samhället formats. Olivia menar att 
för att möjliggöra mer undervisning i närområdet utanför klassrummet behöver hon göra 
schemaändringar så de samhällsorienterande lektionerna blir längre istället som hon har nu med 
flera korta lektioner inom ämnet. En schemaförändring skulle exempelvis möjliggöra för Olivia 
att genomföra ett besök på kyrkan och mataffären. 

Alice lyfter att möjligheterna är beroende på vad hennes syfte med undervisningen är men att det 
skulle vara roligt att genomföra en längre resa med eleverna och exempelvis åka tåg. Elsa tycker 
även att det skulle vara roligt att besöka alla de olika ställen som hon undervisar om och hon 
lyfter kulturbussen som gör möjligt att åka längre stressigt utan kostnader. Efter en snabb 
sökning på Google visar det sig att det finns kulturbuss på flera platser i Sverige så detta är en 
möjlighet som finns på fler ställen i Sverige än där studien genomfördes. Elsa lyfter även att det 
skulle finnas NTA-lådor fast för de samhällsorienterande ämnena. Detta är inget som finns för 
tillfället men Wright-Maley, Grenier och Marcus (2013) lyfter att det kan finnas museikitt som 
skolor kan få till klassrummet och dessa lådor uppfattar jag är liknande de tankar som Elsa lyfter 
med NTA-låda för de samhällsorienterande ämnena. Olivia säger att ingenting är omöjligt och 
det anser jag är en bra inställning för att skapa en meningsfull undervisning vilket lärare har 
ansvar för enligt Skolverket (2011). 

10.1.5 Problem med undervisning i närområdet utanför klassrummet 
Agnes lyfter att det största problemet med undervisning i närområdet utanför klassrummet 
handlar om henne som pedagog. Agnes anser att det kräver mer av henne som pedagog och att 
hon måste lägga ner mer energi på att hitta på nya idéer som kan genomföras i närområdet 
utanför klassrummet. Coughlin (2010) lyfter att tidsbristen kan vara en orsak till att studiebesök 
inte genomförs och eftersom det är som Agnes beskriver att det kräver mer av henne som lärare 
är det kanske också så att undervisningsformen väljs bort för att läraren helt enkelt inte hinner. 
Olivia ser även ett geografiskt problem och att det tar lång tid att ta sig till de olika platserna som 
hon skulle vilja undervisa på. Olivia lyfter även att serviceinrättningar som exempelvis posten inte 
finns kvar i samhället som hon arbetar i och att posten numera hämtas ut i mataffären. Olivia ser 
det som ett problem men jag ser det som en möjlighet för undervisning utanför klassrummet. 
Det ger läraren en möjlighet att samtala om historia och hur det var förr och hur samhället har 
förändrats sedan läraren var ett barn. 
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Agnes och Olivia tycker att stora elevgrupper och ansvaret över eleverna är ett problem för att 
kunna genomföra undervisning i närområdet utanför klassrummet och Szczepanski (2008) lyfter 
också att detta kan vara ett problem vid genomförandet av undervisningen. Detta kan jag också   
se som problematiskt eftersom en ensam pedagog kan ha runt 20 elever i sitt klassrum och att ta 
alla dessa 20 elever på en promenad kan bidra till att risker måste tas. Risker som kan uppstå vid 
undervisning utanför klassrummet är att det blir svårare för läraren att hålla koll på samtliga  
elever och veta vart de är och vad de gör och trafiken kan också innebära en risk. Genom att 
undervisa hur eleverna ska bete sig i trafiken innan undervisningen utanför klassrummet sker och 
vara fler pedagoger vid undervisning utanför klassrummet kan det kännas tryggare för läraren att 
bedriva denna sorts undervisning och riskerna kan minska när fler pedagoger kan hålla koll på alla 
elever. En annan lösning kan vara att undervisa i halvklass och med ett färre antal elever kan 
läraren känna sig tryggare när han eller hon har bättre koll på dem när det bedrivs undervisning i 
närområdet utanför klassrummet. 

Linnea lyfter att det är hennes egen vilja och hennes dåliga fantasi som är problemet och att hon 
inte kommer genomföra någon undervisning i närområdet utanför klassrummet om hon inte får 
en inbjudan att göra det. Julia säger att hon skulle vilja besöka företagen som finns i närområdet 
men att hon tror att dessa företag skulle ta betalt för ett studiebesök och att det då inte är 
genomförbart. Dock verkar det som att Julia inte har testat att höra av sig till ett företag så hon 
kan inte med säkerhet veta om de tar betalt eller inte. Elsa lyfter också en problematik kring 
finansiering av besök på exempelvis museum och att hon väljer bort sådana besök eftersom det 
inte finns pengar att lägga på detta. Även Coughlin (2010) lyfter att studiebesök ofta väljs bort på 
grund av brist på pengar men hon lyfter också att ett studiebesök inte behöver bli dyrt och att alla 
platser har en historia. Dock bedriver Elsa mycket undervisning i närområdet utanför 
klassrummet och hon måste därför vidga sitt undervisningsområde efter ett tag. Även Alice tycker 
att ett problem är att efter ett tag blir allt välkänt och då måste området vidgas. 

Coughlin (2010) lyfter att det finns en finansierings- och tidsbrist och det är den orsaken som jag 
tror är den största till att undervisning i närområdet utanför klassrummet väljs bort. Besök på 
museum var inget som de medverkande lärarna gav exempel på när de beskrev sin undervisning i 
närområdet utanför klassrummet och jag tror att det beror på de ekonomiska aspekterna och att 
det helt enkelt inte finns pengar till att åka till museum. Det krävs också mer av lärarna och många 
lärare känner redan höga krav och har svårt att få ihop tiden och jag kan förstå att det väljs     
bort. Men jag ser också mycket positiva effekter av undervisning i närområdet utanför 
klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena och jag tycker att dessa vägen tungt. Även  
om det är mer tidskrävande för lärarna kanske ett välplanerat tillfälle är värt det när eleverna 
undervisas i autentiska situationer och får en större förståelse inom ämnet 

En annan orsak till att jag upplever att det inte bedrivs så mycket undervisning i närområdet 
utanför klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena kan vara att utbildningen enligt 
Skollagen (2010:800) ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det saknas aktuell 
svensk forskning inom ämnet och den mesta aktuella forskningen som jag funnit inom ämnet är 
amerikansk och riktar sig mot äldre elever. Saknaden av aktuell forskning och kravet på att 
utbildningen ska vila på vetenskaplig grund gör att det saknas inspiration för lärarna och det 
skulle behövas mer forskning som riktar sig mot yngre elever. Om det fanns mer forskning skulle 
det kanske bedrivas mer undervisning i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena och jag hoppas att det ska komma mer forskning som riktar sig 
mot elever i årskurs 1-3 och att svenska forskare uppmärksammar detta mer. 
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10.2 Metoddiskussion 
Under denna rubrik kommer studiens metod att diskuteras och problematiseras. Undersökningen 
har en kvalitativ ansats och detta beslut togs utifrån studiens syfte. Om undersökningen hade 
genomförts med en kvantitativ metod som exempelvis en enkät hade jag kunnat inkludera fler 
lärare i studien men jag hade inte fått någon djupare förståelse över hur de tänker kring 
undervisning i närområdet utanför klassrummet. Jag hade fått fler svar på om de bedriver 
undervisning i närområdet utanför klassrummet men det hade varit svårare att få svar på hur de 
bedriver undervisning i närområdet och jag hade inte haft möjlighet att ställa följdfrågor kring 
intressanta svar. Undersökningen hade med en kvantitativ metod handlat mer om hur många 
lärare istället för varför och hur lärare gör. Med en kvantitativ metod kan resultatet av lärares 
åsikter lättare generaliseras men detta var inte syftet med denna studie. Syftet med studien var att 
få en djupare förståelse i ämnet och då passade en kvalitativ undersökningsmetod bättre (Eliasson, 
2013). Intervjuer och observationer är de vanligaste kvalitativa metoderna och till                  
denna studie valdes semistrukturerade intervjuer som metod. Jag valde bort observationer 
eftersom jag var av uppfattningen att undervisning utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena inte genomfördes så ofta och att det skulle vara svårt att finna 
lärare som genomförde lektioner i närområdet under den korta period som empiri skulle samlas 
in till detta examensarbete. Med tanke på att jag endast fick svar från två informanter för 
deltagande i intervjuer via kontakt med rektorer anser jag att det var ett klokt val att inte 
genomföra observationer eftersom det var svårt att få informanter som ville intervjuas inom 
ämnet och då skulle det vara ännu svårare att finna lärare som under tidsperioden skulle 
genomföra undervisning i närområdet. Det hade inte varit genomförbart att under 
tidsbegränsningen för examensarbetet finna lärare som genomförde undervisning i närområdet i 
de samhällsorienterande ämnena för att observera deras undervisning. 

Snöbollsmetoden användes vid urvalet av informanter och metoden innebär att forskaren endast 
kontaktar personer som forskaren tror har kunskaper inom ämnet (Larsen, 2009). Det var inte 
intressant att inkludera lärare i exempelvis årskurs 4-6 och därför tog jag inte heller kontakt med 
dessa lärare. Genom att leta efter kontaktuppgifter till rektorer via en kommuns hemsida fick jag 
kontakt med två lärare som var relevanta för deltagande. Dock var två lärare för få för att 
undersökningen skulle bli tillförlitlig och jag kontaktade därför fyra lärare som jag känner sedan 
tidigare och som jag visste arbetade i årskurs 1-3. När jag kontaktade lärare som jag kände sedan 
tidigare försökte jag också kontakta lärare som inte arbetar i en stad utan också på landsbygden 
och jag gjorde detta för att jag ville skapa en bredd och variation med de deltagande lärarna för att 
få ett varierat resultat. Urvalet blev därmed tre lärare som arbetar i en mindre stad och tre      
lärare som arbetar i ett mindre samhälle på landsbygden. Resultatet hade troligtvis blivit ännu 
djupare och mer varierat om fler intervjuer genomförts men på grund av tidsbegränsningen av 
examensarbetet var inte detta möjligt. Jag anser ändå att sex intervjuer är ett bra antal för att få ett 
tillförlitligt resultat och färre intervjuer hade inte varit önskvärt för då skulle resultatet antagligen 
bli alldeles för tunt och jag skulle inte kunna hitta mönster i informanternas svar om jag hade haft 
för få intervjuer. 

Trots att jag kontaktat rektorer på elva skolor var det bara två intresserade som hörde av sig. Jag 
hade visserligen kunnat kontakta fler rektorer men då skulle jag inte klara den tidsbegränsningen 
som fanns under examensarbete 2. En anledning till bristen på svar från lärare kan vara att det 
under just denna period genomfördes utvecklingssamtal på skolorna. Jag mötte flera informanter 
som sa att det var stressigt att få ihop tiden just på grund av utvecklingssamtalen som är väldigt 
tidskrävande. Om examensarbetet hade genomförts senare när det inte varit 
utvecklingssamtalstider skulle det eventuellt kunnat resultera i fler informanter genom 
förfrågningar via rektorerna. 



26  

Det hade också varit önskvärt om ingen utav informanterna hade haft en tidigare kontakt med 
mig. De intervjuer som jag gjorde med de lärare jag kände sedan tidigare var inte lika givande som 
de två intervjuer jag hade med lärarna jag inte kände sedan tidigare. De lärare som jag frågade 
personligen ville antagligen vara snälla och ställa upp för mig och de var kanske inte lika 
intresserade utav ämnet som de två övriga lärarna var. Men det är också så att de informanter  
som frivilligt ställer upp på intervjuer är de informanter som är intresserade utav ämnet. De lärare 
som var ointresserade utav undervisning i närområdet utanför klassrummet tror jag väljer att inte 
svara på mitt mail eftersom de inte är intresserade och de anser antagligen att de inte har något att 
tillföra till studien. Jag antar att det inte finns ett intresse från dem att lägga sin redan begränsade 
tid på att medverka på en intervju. Detta problem finns hos alla studier som bygger på frivilligt 
deltagande. 

Det finns en problematik med att intervjua personer som man känner eftersom det kan finnas en 
beroende relation mellan intervjuaren och informanten och jag var därför noga med att vara 
objektiv och neutral vid samtliga intervjuer. Att vara objektiv och neutral är viktigt vid intervjuer 
oavsett om informanten är känd av intervjuaren sedan tidigare eller inte, men i detta fall var det 
extra viktigt för att få ett tillförlitligt resultat. Trots att det hade varit önskvärt att jag inte känt 
informanterna sedan tidigare tycker jag ändå att det var bättre att få intervjuer med lärare som jag 
kände sedan tidigare än att endast ha två intervjuer till studien och detta väger tyngre än det 
negativa med att ha informanter som jag känner sedan tidigare. 

Kihlström (2007) menar att intervjuerna bör ske på en lugn och avskild plats och alla intervjuerna 
genomfördes på informanternas arbetsplatser utom en som skedde via telefon. Vid 
telefonintervjun var det svårare att läsa av informanten och veta när denne pratat klart och det 
hade varit en fördel om även denna intervju genomförts på informantens arbetsplats men detta 
var tyvärr inte möjligt på grund av tidsbristen i arbetet. Inspelningen var även av sämre kvalité 
under telefonintervjun och det var svårare att transkribera den intervjun, men eftersom jag 
transkriberade i anslutning till intervjun hade jag intervjun färskt i minnet och transkriberingen 
gick ändå bra. Intervjuerna gick bra och det var endast vid ett intervjutillfälle som en kollega 
störde. Detta resulterade i att både jag och informanten kom av oss i frågan och det påverkade 
intervjun med den personen. I övrigt fungerade intervjuerna bra och jag tycker att det var ett bra 
utbyte av kunskap, dock var intervjuerna med de två lärarna som jag inte kände sedan tidigare  
mer givande och de visade ett större intresse av ämnet än övriga lärare. 

Några felkällor som kan uppstå vid intervjuer är intervjueffekten som handlar om hur  
intervjuaren påverkar informanten genom sitt uppträdande och reaktioner på informanternas  
svar. Jag hade detta i åtanke när jag genomförde och försökte agera neutralt och jag uppfattar inte 
att någon informant ändrade sitt svar på grund av mitt sätt att reagera mot dennes svar. Jag hade 
även tänkt igenom frågorna noga innan och jag undvek att ställa ledande frågor som kan påverka 
informanternas svar och ordningsföljden på frågorna var noga planerad för att undvika att ett 
tidigare svar skulle påverka svaret på en senare fråga. Intervjun bör enligt Kihlström (2007) inte 
vara längre än en timme och i informationen som skickades till lärarna inför intervjun skrev jag  
att intervjun beräknades ta 30-45 minuter och allra högst en timme. När intervjuerna väl 
genomfördes var de cirka femton minuter långa. Jag tycker att det var svårt att uppskatta hur lång 
tid en intervju skulle ta och därför blev informationen som gavs ut inför intervjun lite skev mot 
verkligheten. Jag tycker att jag i vilket fall fick ut den information som jag sökte efter trots korta 
intervjuer. 

Under studiens gång har jag gjort noga etiska överväganden och jag har tagit hänsyn till de fyra 
huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) formulerat, informations- samtyckes-, konfidentalitets- 
och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att jag har gett information om studiens 
syfte till informanterna och att deras medverkan är helt frivillig och kan avslutas utan någon 
förklaring från informanten. All denna information fick informanterna i det informationsbrev 
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(Bilaga 3) som skickades ut inför intervjun. Samtliga informanter skrev på sitt samtycke till 
medverkan och det är det som samtyckeskravet handlar om. Konfidentialitetskravet handlar om 
att informanterna är anonyma och att det insamlade materialet förvaras på ett säkert sätt. Alla 
informanter har fingerade namn i arbetet och det är endast studenten och handledaren som har 
tillgång till det insamlade materialet. Det sista etiska kravet enligt Vetenskapsrådet (2002) är 
nyttjandekravet som handlar om att materialet som samlas in endast används i forskningssyfte 
och materialet som samlats in under detta arbete kommer endast presenteras i examensarbete 2. 

 

11. Slutsats 
Lärarna i denna undersökning är eniga om att undervisning i närområdet utanför klassrummet 
inom de samhällsorienterande ämnena har positiv inverkan på elevernas lärande. Trots detta är  
det inte alla lärare i studien som bedriver undervisning på detta sätt och jag tror också att det är så 
det ser ut överlag på skolor i Sverige. Problem som finns med denna undervisningsform är att 
lärare har mycket att göra och det krävs mer av lärare att planera och genomföra denna form av 
undervisning. Det finns även en finansieringsproblematik vilket innebär att det inte finns pengar 
att genomföra studiebesök på exempelvis museum där det kostar. Bristen på forskning är också 
problematisk eftersom utbildningen enligt Skollagen ska vila på vetenskaplig grund och jag skulle 
önska att det bedrevs mer forskning i Sverige inom ämnet och mot de yngre åldrarna. Men trots 
problemen finns många möjligheter att genomföra undervisning i närområdet utanför 
klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena och jag säger som Olivia, ingenting är 
omöjligt. Ingenting är omöjligt så länge lärare kan se möjligheterna och känner ett intresse för att 
genomföra och kämpa med denna undervisning. Jag hoppas att jag med detta examensarbete kan 
väcka andra lärares intresse för att bedriva undervisning i närområdet utanför klassrummet inom 
de samhällsorienterande ämnena och jag själv också kommer bedriva denna form av undervisning 
när jag börjar arbeta som lärare. 
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13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1: Checklista för kvalitativa artiklar 
 

A. Syftet med studien? 
………………………………… 
…………………………………. 
Vilken kvalitativ metod har använts? 
…………………………………. 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja □ Nej □ 

B. Undersökningsgrupp 
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och exklusionskriterierna ska vara 
beskrivna). 
Ja □ Nej □ 
Var genomfördes undersökningen? 
………………………………….. 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
…………………………………. 
Vilken urvalsmetod användes? 
□ Strategiskt urval 
□ Snöbollsurval 
□ Teoretiskt urval 
□ Annan, ange vilken: ………………………….. 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, årskurs eller motsvarande, kön, social status samt annan relevant 
demografisk bakgrund). 
……………………………….. 
……………………………….. 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja □ Nej □ 

C. Metod för datainsamling 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamlingen)? 
Ja □ Nej □ 
Beskriv: 
………………………………… 
………………………………… 
Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 
Beskriv: 
………………………………… 
Ange datainsamlingsmetod: 
□ Ostrukturerade intervjuer 
□ Halvstrukturerade intervjuer 
□ Fokusgrupper 
□ Observationer 
□ Video-/bandinspelning 
□ Skrivna texter eller teckningar 
□ Annan, ange vilken:………………………. 
Är data systematiskt samlade (Finns intervjuguide/studieprotokoll)? 
Ja □ Nej □ 

D. Dataanalys 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
………………………………. 
Ange om: 
□ Teman är utvecklade som begrepp 
□ Citat presenteras sporadiskt 
□ De individuella svaren är kategoriserade och bredden 
□ På kategorierna är beskrivna 
□ Svaren är kodade 
Resultatbeskrivning: 
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……………………………… 
……………………………… 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
Ja □ Nej □ 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
Ja □ Nej □ 
Är resultatet pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 
Ja □ Nej □ 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja □ Nej □ 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja □ Nej □ 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av originaldata, summering 
av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
Ja □ Nej □ 

E. Utvärdering 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja □ Nej □ 
Stödjer insamlade data forskarens resultat? 
Ja □ Nej □ 
Har resultaten relevans för pedagogisk verksamhet? 
Ja □ Nej □ 
Diskuteras metodologiska brister och rik för bias? 
Ja □ Nej □ 
Finns risk för bias? 
Ja □ Nej □ 
Vilken slutsats drar författaren? 
…………………………….... 
……………………………… 
Håller du med om slutsatserna? 
Ja □  Nej □ 
Om nej, varför inte? 
……………………………… 
Ska artikeln inkluderas? 
Ja □ Nej □ 
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13.2 Bilaga 2: Informationsbrev till rektor 
 
 

 
 

Mitt namn är Belinda Lövstrand och jag studerar sista terminen på grundlärargrogrammet med 
inriktning F-3 på Högskolan Dalarna i Falun. Just nu genomför jag mitt andra examensarbete där 
jag planerar att intervjua lärare som undervisar inom So i årskurs 1-3. Syftet med studien är att 
synliggöra hur lärare inom grundskolans årskurs 1-3 uppfattar begreppet närområde samt hur de 
arbetar med undervisning som sker i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena. Syftet är även att synliggöra vad lärare anser om undervisning som 
sker i närområdet utanför klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena samt vilken 
inverkan lärare anser att denna typ av undervisning har på elevers lärande inom de 
samhällsorienterande ämnena i årskurs 1-3. Intervjuerna kommer att ske under v.38-40. Jag 
undrar därför om du kan förmedla min förfrågan om deltagande i studien till lärare som arbetar 
med SO i åk 1-3 på din skola eller skicka mig kontaktuppgifter till dessa lärare? 

 

 
 

 

Med vänliga hälsningar 
Belinda Lövstrand 
V12bello@du.se 

Tack på förhand! 

Hej! 

mailto:V12bello@du.se


33  

 

 
 

Information om examensarbete om lärares syn på undervisning i 
närområdet utanför klassrummet 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Mitt namn är Belinda Lövstrand och jag studerar min åttonde termin på Grundlärarprogrammet 
med inriktning F-3 på Högskolan Dalarna i Falun. Jag ska skriva ett examensarbete denna höst 
och jag har valt att skriva om undervisning som sker i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena. Syftet med studien är att synliggöra hur lärare inom grundskolans 
årskurs 1-3 uppfattar begreppet närområde samt hur de arbetar med undervisning som sker i 
närområdet utanför klassrummet inom de samhällsorienterande ämnena. Syftet är även att 
synliggöra vad lärare anser om undervisning som sker i närområdet utanför klassrummet inom de 
samhällsorienterande ämnena samt vilken inverkan lärare anser att denna typ av undervisning har 
på elevers lärande inom de samhällsorienterande ämnena i årskurs 1-3. Det saknas forskning om 
hur lärare inom grundskolans yngre år ser på undervisning som sker i närområdet inom de 
samhällsorienterande ämnena och därför vill jag genom denna studie belysa detta. Studien 
kommer därmed bygga på intervjuer med lärare som arbetar i årskurs 1-3 och som undervisar i de 
samhällsorienterande ämnena. 

Intervjun kommer att ta högst en timme och intervjufrågorna kommer att utgå från det syfte som 
presenterades ovan. Intervjuerna kommer att spelas in för att kunna dokumentera det du sagt samt 
att i efterhand kunna lyssna på informationen du gett. Du tillfrågas därmed om samtycke till 
inspelning av intervjun. Enligt forskningsetiska regler är det endast jag och min handledare som 
kommer att ha tillgång till den inspelade intervjun. Intervjuinspelningen kommer att raderas efter 
att kursen har avslutats. I examensarbetet kommer du att ges ett fingerat namn eller en anonym 
benämning. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Arbetet 
kommer även att publiceras som fulltext på http://www.diva-portal.org/ när arbetet är godkänt. 
På denna hemsida kan deltagare av undersökningen samt andra som är intresserad av ämnet läsa 
examensarbetet i fulltext. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Student Handledare 

Belinda Lövstrand Jenny Rosén 
Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna 
791 88 Falun 791 88 Falun 

 
Härmed godkänner jag mitt deltagande i examensarbete om lärares syn på undervisning 
i närområdet utanför klassrummet. 

 
 
Datum och ort:   

13.3 Bilaga 3: Informationsbrev till lärare 

http://www.diva-portal.org/
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Namnteckning 
 
 

 

Namnförtydligande 
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13.4 Bilaga 4: Intervjuguide 
 

Intervjufrågor Examensarbete 2 
Datum:   
Namn:    
Skola:    
Årskurs:    

 
 

Introduktion: 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 
• Hur länge har du arbetat med SO? 
• Hur länge har du arbetat på den skola du arbetar på nu? 
• Vad har du för utbildning? 
• Hur många undervisningstimmar SO har din klass varje vecka? 

 
 

Frågeställning 1: 

• Kan du berätta om hur du uppfattar begreppet närområde? 
• (om koppling till SO saknas) Kan du berätta om hur du uppfattar begreppet 

närområde i relation till SO? 
 
 

Frågeställning 2: 

• Bedriver du undervisning i närområdet utanför klassrummet inom SO? 
• Om ja; hur ofta bedriver du undervisning i närområdet utanför klassrummet i SO? 
• Om ja; kan du beskriva hur du undervisar i närområdet utanför klassrummet när det 

gäller SO? Kan du berätta om ett specifikt tillfälle när du undervisade i närområdet 
utanför klassrummet i SO? 

• Om nej; varför inte? 
• Skulle du vilja bedriva mer undervisning i närområdet utanför klassrummet i SO? 

Varför/Varför inte? 
• (om ja) Varför gör du inte det? 

 
 

Frågeställning 3: 

• Vilken positiv inverkan tycker du att undervisning som sker i närområdet utanför 
klassrummet har på elevers lärande i SO? 

• Vilken negativ inverkan tycker du att undervisning som sker i närområdet utanför 
klassrummet har på elevers lärande i SO? 
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Frågeställning 4: 

• Vilka möjligheter ser du när det gäller undervisning i närområdet utanför klassrummet 
i SO? 

• Vilka problem ser du när det gäller undervisning i närområdet utanför klassrummet i 
SO? 

• Är problemen så stora så du väljer att inte genomföra undervisning i närområdet 
utanför klassrummet? 

 
 

• Är det något du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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