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Det jag hör det glömmer jag 
Det jag ser det kommer jag ihåg 
Det jag gör det förstår jag 
Gammalt kinesiskt ordspråk  
(Maltén 1995: 160) 

 

nom utbildningsvetenskapen har stor möda lagts ned på att 
förstå vilken roll verbal, medierad och kroppslig kommunika-

tion spelar för lärande och social interaktion, ofta i relation till 
fysiska artefakter av olika slag (Säljö 1996, Lave 1988, Kosch-
mann & LeBaron 2002). Däremot har betydligt mindre forsk-
ning berört själva rummet i vilka dessa processer äger rum. I 
utbildning inom både skola och högskola experimenterar man 
ofta med platsen på vilket lärandet är tänkt att ske, ofta i sam-
band med så kallad learning-by-doing pedagogik som lanserades 
redan av John Dewey under tidigt 1900-tal (Dewey 2005). 
Grundtanken i en sådan pedagogik är att kvalitéerna hos den 
rumsliga konstellationen – rumsliga möjligheter och begräns-
ningar, fysiska objekt och artefakter – i en specifik lärandesitua-
tion anses ger olika förutsättningar för den interaktion och det 
lärande som faktiskt äger rum. 

Mitt syfte med denna artikel är att behandla exkursionen som 
didaktisk metod inom geografiämnet. I exkursionssituationen 
har man flyttat ut rummet för lärande i naturen och kulturland-
skapet. Idéhistoriskt sträcker sig exkursioner som didaktisk me-
tod tillbaka till antiken. Aristoteles undersökte grundligt alle-
handa naturföreteelser för att på empirisk grund och med logis-
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ka argument öka förståelsen för omvärlden. Han konstaterade 
att människor är varelser som drivs av nyfikenhet, undran, för-
undran och längtan efter vetande. Aristoteles skriver om männi-
skorna:  

Först är de förbryllade inför föremål som ligger nära till hands, 
sedan utsträcker de undan för undan sitt frågande till större ting 
som månens fenomen och solen och stjärnorna och om univer-
sums ursprung. (Ambjörnsson 1997: x) 

Jag kommer att exemplifiera ämnet genom att ge en exposé över 
hur exkursionen som didaktisk metod har använts i geografiäm-
net under historiens gång. Huvudsakligen kommer metoden 
inom den högre utbildningen att diskuteras. En intervjuunder-
sökning har genomförts med åtta geografer som använt exkur-
sionen som metod på universitet och högskolor. Intervjuerna 
syftar till att få den undervisande lärarens bild av vad exkursio-
nen betytt för studenternas förståelse av geografi under det se-
naste halvseklet. 

Utomhusdidaktik som metod i undervisning 
Det vetenskapliga fält inom pedagogiken som kallas didaktik om-
fattar läran om undervisning och inlärning. De didaktiska frå-
gorna brukar normalt räknas till tre: Varför är något viktigt att lära 
sig? Vad ska undervisningen innehålla? Hur ska den genomföras?  

Det har på senare tid betonats att utomhusdidaktik ska ses 
som ett naturligt inslag i skolans samtliga ämnen. Inom utom-
husdidaktiken där platsen är mycket central brukar en rumbe-
tingelse − ett Var? − räknas till de didaktiska frågorna. Frågan 
När? är också viktig när man diskuterar undervisning i utom-
husmiljö (Brügge & Szczepanski 2007: 31f). Definitionen av 
utomhuspedagogik är enligt Centrum för miljö- och utomhus-
pedagogik:  
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Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande 
i växelspel mellan upplevelse och reflexion grundat på konkreta 
erfarenheter i autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett 
tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 
innebär:  

 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och 
kulturlandskaps. 

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bild-
ning betonas. 

• att platsens betydelse för lärande lyfts fram. 
(Centrum för miljö- och utomhuspedagogik 2004) 

Studier inom så kallad utomhuspedagogik lyfter ofta fram vär-
den som fokuserar på möjligheten till en nära personlig upple-
velse av och direktkontakt med uterummet, samt vilka speciella 
förutsättningar och möjligheter detta tillhandahåller för motiva-
tion och lärande. Att direkt få erfara ett kunskapsinnehåll hävdas 
ofta som en källa till ett lärande som ger en djupare förankring 
hos studenten än om kunskapen endast erövrats i en mer ab-
strakt klassrumssituation. Idag värderas formell inlärning högre 
än informell. Teorin blir normen för vad som är den högst vär-
derade kunskapen i samhället. Att teorin sedan kan omsättas i 
praktik har tagits för givet. Denna omsättning kan ske via exkur-
sionen i uterummet (Carlgren 1999). Lonergan och Andersson 
lyfter dock fram att upplevelsen i utomhusrummet inte nödvän-
digtvis ger en koppling till de teoretiska begrepp som man vill att 
studenten ska problematisera och reflektera över (Lonergan & 
Andersson 1988: 70). 

Hur förmedlas kunskap? 
När kunskap ska förmedlas kan man tala om två olika förhåll-
ningssätt hos lärare: aktionsperspektivet och interaktionsper-
spektivet. I aktionsperspektivet är det lärarens agerande och det 
som han eller hon förmedlar som står i centrum. I det andra per-
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spektivet utgår utbildningen ifrån eleverna eller studenterna. I 
det senare perspektivet agerar läraren utifrån att kunskaper och 
färdigheter ”förvärvas” i situationer som är lika förhållandena i 
det dagliga livet (Dahlgren 1990: 19f). När man studerar lärande 
brukar man också dela upp inlärningsprocessen i två domäner. 
Den första domänen är den kognitiva och de aktiviteter som be-
handlar information och som skapar mening i det man ser och 
upplever. Det är denna inlärningsprocess som man mest för-
knippar med lärandet i skolan. Det episodiska minnet är den an-
dra domänen. Känslodomänen eller det episodiska ”känslomin-
net” som man ofta uttrycker det är processer som behandlar 
emotionella uppfattningarna och värden. Dessa leder till studen-
ternas uppfattningar om och känslor inför inlärning och läran-
desituationen. Det episodiska känslominnet är indirekt kopplat 
till lärandet. Det berör lagrandet av våra upplevelser. Det episo-
diska minnet berättar för oss om dåtiden och känslorna som vi 
laddar detta minne med. Detta hjälper oss att minnas innehållet 
bättre. Ju mer positiva minnena är desto lättare blir det för oss 
att minnas just den specifika händelsen. De mindre positiva 
händelserna kommer vi inte ihåg (Adler & Holmgren 2000). 

Under större delen av 1900-talet har man fokuserat på den 
”traditionella” pedagogiken där man lagt tyngdpunkten på for-
men snarare än funktionen. Detta synsätt har även genomsyrat 
lärarutbildningen. Att detta inte är det bästa sättet att förmedla 
kunskap är flera forskare överens om (Dahlgren 1990, Carlgren 
1999). Dahlgren menar att man måste introducera ny kunskap 
ur ett funktionellt perspektiv då det skapar förståelse och moti-
vation, men att det är viktigt att komma ihåg att de formella och 
funktionella kunskaperna är beroende av varandra. ”Delkunska-
per och delfärdigheter får sin roll och sitt värde genom insikt om i 
vilket större sammanhang de ingår.” (Dahlgren 1990: 19f). Som 
ett svar på kritiken mot den formella kunskapsinlärningen kom 
Skolverket med nya direktiv 1994. Enligt Skolverket kan kunskap 
delas in fyra nivåer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
De praktiska kunskaperna blir här överordnade de teoretiska. 
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Längst ner i stegen finner vi teorin i form av fakta medan färdig-
heten − det vill säga praktiken − finns på den näst högsta steg-
pinnen. Överst finner vi förtrogenhet som omfattar ”kunskap 
som omdöme”. Till stor del handlar det om så kallad tyst kunskap 
som ligger djupt förankrad hos individen och som är svår att 
konkretisera (Skolverket 1994: 30-34). Ett sätt att inkorporera 
alla dessa steg i undervisningen och skapa förtrogenhet med 
geografiämnet är att ta med studenterna ut ur klassrummet på 
exkursion. 

Exkursionen som didaktisk metod 
Inom ämnen som arkeologi, biologi och geografi har man an-
vänt utomhuspedagogik i form av exkursioner och fältarbeten i 
över hundra år. Vad är då en exkursion? Nordisk familjebok 
härleder ordet exku’rs från latinet excursus, vilket betyder utflykt, 
strövtåg (Nordisk familjebok 1907: 1156). Exkursion har definie-
rats som de undervisningsområden inom ett ämne som kan läras 
ut via förstahandsupplevelser utanför klassrummets fyra väggar 
(Lonergan & Andersson 1988: 64). Det inbegriper fältbesök, 
fältarbeten, fältundervisning och lägerverksamhet. Före detta 
rektorn för Stockholms universitet, professor emeritus Staffan 
Helmfrid, betonar att det finns många olika typer av exkursio-
ner. Vissa exkursioner är rutinexkursioner för nybörjare vilka 
oftast är korta och endast tar en eller ett par lektioner i anspråk, 
andra är heldagsturer, medan åter andra kräver övernattning. 
Längre exkursioner är ofta förbundna med något slags fältarbete 
(Helmfrid 2007). Ytterligare en definition ges av Kepler och 
Duval (1981: 7): 

a trip arranged by the school and undertaken for educational 
purposes, in which the students go to places where the materials 
of instruction may be observed and studied directly in their 
functional setting: for example, a trip to a factory, a city water-
works, a library, a museum etc.  
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Exkursionen inbegriper i stor utsträckning bruk av kunskaper, 
det vill säga att kunna läsa och förstå sammanhang. Den syftar 
till ett lärande där upplevelser och reflektioner ska ha sin grund i 
erfarenheter från autentiska situationer (Dahlgren 2007: 43). Ett 
sätt att göra lärandet verklighetsbaserat eller autentiskt är att 
behandla sammanhängande artefakter, system och aktörer ute i 
fältsituationen. Man får genom exkursionen möjlighet att rekon-
textualisera den mer bokliga kunskapen och sätta den i sitt sam-
manhang. Genom att iscensätta sådana autentiska situationer 
försöker man skapa helheter i en annars fragmenterad undervis-
ning. Rummet för lärande flyttas ut i samhället eller till natur- 
och kulturlandskapet. Iakttagelse och teoretiserande, handling 
och tanke kan då fungera som ett växelspel mellan boklig bild-
ning och de sinnliga upplevelserna (Dahlgren 2007: 48ff). Via 
exkursionen har platsens betydelse för lärandet lyfts fram och 
det är den platsbaserade didaktiken som ska länka erfarenheten 
till lärandet. Det är dock inte alltid så lätt att finna denna peda-
gogiska plats. I en studie gjord 1988 av Patrik Grahn svarade 65 
procent av lärarna på högstadiet att de inte klarade av att genom-
föra undervisning utomhus. Det största hindret för denna typ av 
didaktik var bristen på bra och pedagogiska fältlokaler (Grahn 
1988). Det har med rätta påpekats att det är få studier som verk-
ligen har undersökt vad exkursionen betytt för studenternas 
lärande (Narin m.fl. 2000). Det är först på senare tid som viss 
internationell forskning har börjat undersöka exkursionens roll 
för mer fördjupat lärande (Fuller m.fl. 2003, 2006, Scott 2006, 
Boyle m.fl. 2007).  

Flera internationella studier av exkursioner i geografi har lyft 
fram de didaktiska möjligheterna (Lonergan & Andersson 1988, 
Fuller m.fl. 2000, 2003, 2006, Boyle m.fl. 2007). Motiven för 
användning av uterummet i pedagogiska sammanhang har ofta 
karakteriserats av sociala målsättningar såsom att studenter ska 
lära känna varandra, sig själva och sin miljö och natur. Frågan 
som fortfarande kvarstår är om utomhusdidaktiken verkligen 
ökar studenternas kunskaper jämfört med andra undervis-
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ningsmetoder. Lonergan och Andersson konstaterar att effektiv 
inlärning inte kan tas för givet bara för att vi tar ut studenterna i 
fält. Studenter tenderar ibland att komma ihåg mer av hur vädret 
var, om de frös, var hungriga eller trötta än vad de faktiskt såg 
under exkursionen (Lonergan & Andersson 1988).  

Inom geografi anses exkursion och fältarbete vara braoch 
stimulera känslodomänen. Man tror att metoden skapar ett ökat 
socialt kapital hos studenterna genom att den bryter ner barriä-
rer mellan lärare och elever och gör att studenterna knyter fler 
kontakter med varandra. Man antar utifrån utvärderingar att 
exkursionen ökar motivationen och intresset för ämnet (Boyle 
m.fl. 2007). Det saknas dock studier om hur länken mellan lä-
randeprocessen via exkursionen och den känslomässiga domä-
nen ser ut. Det har emellertid kunnat konstateras att fältarbete 
och exkursion markant ökar de positiva känslorna inför ämnet 
vilket i sin tur borde få goda effekter för klassrumsstudierna och 
djupinlärningen. Fältarbete är bra eftersom det utlöser en rad 
positiva kedjeeffekter. Positiva känslor inför ett ämne påverkar 
motivationen och självförtroendet och djupinlärning, vilket ger 
ett lärande för livet (Kern & Carpenter 1984, 1986, Boyle m.fl. 
2007).  

Undervisning i geografi via exkursioner 
Ett behov av geografisk kunskap har alltid funnits och det finns 
ett uråldrigt samband mellan exkursioner och kunskapssamlan-
de. Bevarade skildringar finns från flera av de forntida högkultu-
rerna. De äldsta är omkring 5 000 år och härstammar från sume-
rerna. Beskrivningar av egyptiska medelhavsfärder är nästan lika 
gamla. Afrika skildrades vid tiden före vår tideräknings början av 
kinesiska och arabiska resenärer och de europeisk-levantinska 
haven utforskades av fenicier, etrusker och kretensare, medan 
romare och greker skrev om Nordeuropa och Fjärran Östern. 
Motiven var flerfaldiga: allmänmänsklig nyfikenhet på hur värl-
den såg ut bortom det synliga men militära fälttåg och handel 
styrde också. Andra viktiga drivkrafter var behovet av nya kolo-
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nisationsområden. Under 1500- och 1600-talen kom exkursio-
nen att systematiseras och resandet för unga adelsmän tog fart. 

Bildningsexkursionerna blev den metod som förordades för 
kunskapsinhämtning (Rantatalo 2002: 29). Johan Amos Come-
nius är en förgrundsgestalt när det gäller exkursionen som di-
daktisk metod och i Didactica magna från 1657 skriver han att 
en gyllene regel för lärare är att  

allt skall så mycket som möjligt visas fram för sinnena. Nämli-
gen det som är synligt för synen, hörbara för hörseln, det som 
luktar inför luktsinnet, det som smakar inför smaksinnet, och 
det som kan beröras inför känseln. Om något kan uppfattas av 
flera sinnen, bör de föreläggas dem samtidigt.  
(Comenius 1989: 200) 

Vetenskapliga expeditioner kom först genom James Cooks expe-
ditioner vid 1700-talets mitt. På hans exkursioner deltog värl-
dens då främsta forskare, däribland Linnélärjungen Daniel So-
lander. I Sverige är det just Linnés exkursioner som är de mest 
kända. Under 1700-talet bidrog Linné till litteraturen om resan-
dets konst och teori, varvid han särskilt betonade exkursionens 
nytta för både den enskilde och samhället (Rantatalo 2002: 38). 
Viktiga portalfigurer i denna diskussion var också franska förfat-
tare som Denis Diderot i Encyklopedin och Jean-Jacques Rousse-
au i Émile samt den schweiziske pedagogen och författaren Jo-
hann Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi kan räknas som skolresan-
dets fader då han var bärare av de idéer som lockade lärarna att 
ta med sig sina elever utanför klassrummet: ”Ta ditt barn med 
dit i naturen, upp på kullens topp och ner i dalen. Naturen skall 
undervisa inte du. Skulle en fågel sjunga eller en insekt surra i 
lövverket, låt då fågeln och insekten tala till barnet. Du må själv 
tiga” (Petsalozzi citerad i Rantatalo 2002: 38).  

Frågelistor och manualer utvecklades som skulle komma att 
ingå i exkursionens metodiska repertoar. Baron de Gérandos 
metodikstudie Considérations sur les diverses méthodes à suivre 
dans l'observation des peuples sauvages (1800) brukar räknas som 
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den första metodkurs som utvecklats. Forskningsexkursionen 
som form för kunskapsinhämtning blev under 1800-talet helt 
etablerad. Manualerna för exkursionen delade upp den i tre 
delar: förberedelse, genomförande och utvärdering. Alla delar 
skulle beaktas, annars ansågs inte exkursionen komplett (Ranta-
talo 2002: 33).  

Under 1800-talet blev det de geografiska sällskapen som 
stödde expeditionerna. De kom också att publicera resultaten. 
De tre första var Société de géographie i Paris (1821), Gesellschaft 
für Erdkunde i Berlin (1828) och Royal Geographical Society i 
London (1830) (Östman 1985: 41). Vid slutet av 1800-talet kom 
Sverige att bli ett viktigt land inom polarforskningen. Vetenskap-
ligt material i framför allt Arktis samlades in. Till de mer kända 
svenska forskarna hör August Andrée, Sven Hedin och Adolf 
Erik Nordenskiöld.  

I anslutning till matematik och fysik har viss undervisning i 
geografi förekommit vid universiteten i århundraden. Med det 
var först då forskningsexkursionerna uppmärksammades i litte-
ratur och press som det stora allmänintresset för geografisk kun-
skap skapades. 

Särskilda lärostolar i ämnet geografi inrättades vid mitten av 
1800-talet med början i Tyskland. Därefter etablerades det läro-
stolar i Frankrike och Storbritannien. När Svenska sällskapet för 
antropologi och geografi tillkom 1877 utövade de påtryckningar 
för att geografin skulle bli ett ämne på universiteten i Sverige. 
Lund var först i Sverige med en professur i ämnet 1894 (tillsatt 
1897). Därefter följde Uppsala 1902, Göteborg 1905 och Stock-
holm 1929 (Wennberg 1990: 35). Idag finns ämnet vid flertalet 
universitet och högskolor. Även statliga intressen låg bakom ut-
vecklingen. Bättre utbildade lärare behövdes i skolan när ämnet 
infördes omkring 1900. Här i Sverige blev syftet med geografi 
också att stärka den nationella identiteten (Wennberg 1990: 33ff). 

När skolämnet geografi infördes på 1840-talet hade det inte 
något större utrymme, men där det förekom blev rabblandet av 
städer och floder i klassrummet norm (Rantatalo 2002: 73). Tex-
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ten kom att bli en vehikel, det vill säga: det var via texten som 
eleverna togs till nya platser och olika tidsepoker (Dahlgren 
2007: 41).  

Under 1890-talets början uppmärksammades exkursionen 
som kunskapsform på nytt i samband med att geografiämnet 
stärktes. Exkursionen som didaktisk metod infördes för att 
åskådliggöra miljöer, begrepp och företeelser som eleverna hade 
läst om men aldrig besökt. Dock fanns det arga motståndare till 
denna ”pjoskpedagogik”. Riksdagsmannen och pastorn Harald 
Hallin var en av de argaste motståndarna. Han menade att ex-
kursionen gav en lyxuppfostran (Rantatalo 2002: 190). Svenska 
turistföreningen uppmanade dock alla skolungdomar att resa 
runt för att lära känna sitt land. Genom 1897 års skolresekom-
mitté kom tusentals lärare och skolungdomar i kontakt med 
naturen, under devisen Känn ditt land, känn dig själv och känn 
ditt landskap. Detta skulle ske genom skolexkursioner, cykel och 
fotvandringar (Rantatalo 2002: 47, 71). Under 1900-talets början 
var Ellen Key och Johan Bager-Sjögren portalfigurer i denna 
diskussion i Sverige. De menade att uterummet var en viktig 
kunskapsbildande miljö och betonade kontakten med verklighe-
ten genom direkt observation och experiment. (Rantatalo 2002: 
87, Stafseng 1996: 190f). I 1900-talets reformskolor var exkursio-
nen ett stående inslag. Man motiverade detta med att man dels 
ville lära känna sina elever och dels åskådliggöra verkligheten 
(Rantatalo 2002: 47). Ellen Key förordade att historia, geografi, 
naturkunskap och matematik bör studeras under olika tidpunk-
ter på året. Under vintern ska man läsa matematik medan man 
under våren och hösten ska studera ”naturen ute i naturen”. 
Man ska inte heller undervisa varje område av naturen enskilt, 
”utan insikterna i geologi, botanik och djurvärld erhålles i aktligt 
samband. Medan lärjungarna genom åskådning lär sig detaljer, 
får de i en levande lärobok en sammanfattning i stora drag av 
vad sinnena lärt dem”. Hon fortsätter: ”Endast den, som genom 
kunskapen fått syn på det stora sammanhanget mellan naturen 
och människolivet, mellan nutiden och forntiden, mellan folken 
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och mellan idéerna, den kan ej mista bildning” (Key citerad i 
Stafseng 1996: 163, 191f). 

Docenten i teoretisk filosofi i Lund Johan Bager-Sjögren vän-
der sig i början av 1900-talet mot den verbalism som han menar 
råder i skolan. Han skriver: ”Följaktligen borde vi ju ingen annan 
lärobok giva åt de unga än verkligheten själv − ty blott den svarar 
mot åskådningsprincipernas krav”. Bager-Sjögren menar att ex-
kursionens syfte är att åskådliggöra den teoretiska kunskap som 
redan införskaffats i skolbänken (Rantatalo 2002: 87, 156). 

Exkursionerna uppskattades också av eleverna. I en artikel 
från 1912 i Journal of Geography har elever i England fått skriva 
ner vad de anser om exkursionen som pedagogisk form, och  
bland de elever som svarade rådde samstämmighet om att exkur-
sionen hjälper till att förstå verkligheten, vilken först studerats i 
böcker. ”If we studied this out of books we could not get one-half 
as much as we can get by seeing it with our own eyes” (Weinke 
1912/1913: 139). ”Old Mother nature explains geography much 
better than any book can” (Maxwell 1912/1913: 139). En annan 
viktig aspekt av exkursionen uttrycks väldigt väl av en annan 
elev:  

There is one other thing for which we take field trips; and that is 
to gain the art of applying our knowledge to everyday work or 
play. If we learn to apply one thing we can apply other things. 
We can learn a lesson by heart but unless we have something to 
apply it to, it has no real value to us. (Tainton 1912/1913: 141) 

Exkursionsguiden som pedagogiska hjälpmedel 
Redan i början av 1900-talet publicerar Journal of Geography ar-
tiklar som poängterar hur viktigt det är med exkursioner i un-
dervisningen. I en artikel från 1905 ges handfasta råd hur man 
ska gå till väga som lärare när man ska exkurera eller göra fältbe-
sök. Det första som man ska tänka på är enligt författaren att 
välja ett relativt avgränsat område. Man bör sedan välja en speci-
ell undersökningsfråga som man kan samla klassen kring och 
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studera i detalj. Slutligen ska man ge varje elev en frågelista som 
de ska följa när de studerar sin omgivning. Författaren poängterar 
också att det är viktigt att ge en kopia till varje elev (R.H.W: 1905).  

I Sverige kom det ut flera pedagogiska handledningar under 
1900-talets första hälft som berörde exkursionens form. Konkre-
ta anvisningar om hur man skulle genomföra och planera en 
exkursion skrevs. I dessa poängterades att exkursionen måste 
vara väl förankrad i den undervisning som eleverna fått i skolan. 
Resmålen fick dock gärna vara främmande för eleven. Eleverna 
skulle bli bekanta med resmålet redan före avfärd genom inläs-
ning och bildvisning. En viktig del i förberedelsen var att studera 
reskartan och att genomföra övningar i hur man för anteckning-
ar i fält. Dessutom skulle man träna elevernas iakttagelseförmå-
ga. I Svensk Läraretidning publicerades olika exkursionsguider 
och det etablerades en del fasta resrutter där Dalarna, Vättern-
bygden, Skåne och Gotland blev de mest besökta platserna (Ran-
tatalo 2002: 138ff). Läroböckerna blev under denna period mer 
lika resehandböcker och landskapsskildringar användes som 
undervisningsmaterial. Litteratur som Selma Lagerlöfs Nils Hol-
gersson underbara resa genom Sverige (1906−07) användes också 
flitigt i geografiundervisningen (Jacobsson 1999: 114f, 117). För 
studenter på de högre utbildningarna togs exkursionsguider 
fram i de olika landskapen, ett exempel på detta är Knut Fredrik 
Thadenius exkursioner i Stockholmstrakten som kom ut på 
1850-talet.  

Åtta pedagogers syn på exkursionen som en källa 
till lärande 
Som framgått har exkursionens form varit likartad från 1700-
talet fram till omkring 1940. Den har dock inte alltid varit själv-
klar som undervisningsmetod i skolan (Rantatalo 2002:190). 
Inom den högre utbildningen har den haft en mer framträdande 
roll, och redan på 1930-talet var exkursionen viktig, då under 
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ledning av professor Hans W:son Ahlman i Stockholm (Helm-
frid & Sannel 2007).  

I följande avsnitt diskuteras de didaktiska grundfrågorna ut-
ifrån svaren på mina intervjuer. Det innefattar lärarnas didaktis-
ka tankar om exkursionens skeenden, inkluderat för- och efter-
arbete. Det handlar om varför man använder exkursionen som 
didaktisk metod. Det handlar även om var lärandet äger rum, 
och platsens betydelse för lärandet, liksom om vilka praktiska 
och teoretiska förberedelser man har haft, det vill säga hur man 
gått till väga, och vad man kan göra utomhus, men även när man 
ska genomföra exkursionen (tidpunkt på året). 

De intervjuade 
För att förstå hur exkursionen har använts och fortfarande an-
vänds inom ämnet geografi i den högre utbildningen har jag 
genomfört en intervjuundersökning med åtta universitets- och 
högskolelärare i geografi. De intervjuade består av både pensio-
nerade och ännu aktiva lektorer och professorer inom ämnet. 
Flertalet av de intervjuade har haft sin hemvist vid Stockholms 
universitet, men de flesta är nu aktiva på andra lärosäten, där-
ibland Södertörns högskola och Växjö universitet. En respon-
dent har haft sin hemvist vid Uppsala universitet men även arbe-
tet på Högskolan i Dalarna. Både natur och kulturgeografer in-
går i undersökningsgruppen. (Se förteckning i slutet.) 

I intervjuerna har jag också försökt att få svar på om exkur-
sionen som didaktisk metod har ändrat form under de senaste 
40, 50 åren och i sådana fall hur. Exkurerandet sker på olika sätt 
beroende på längd och plats. På kortare exkursioner går man 
eller använder sig av lokala transporter men till längre använder 
man en inhyrd buss och kompletterar med promenader fram till 
målet. Detta har förändrats med tiden, på 1950- till 1970-talen 
använde man sig mycket mer av cykel och tåg, och studenterna 
fick betala själva. Idag står institutionerna för busskostnaderna 
(Sporrong). 
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Varför genomförs exkursioner? 
Alla intervjuade var eniga om att exkursionen som metod är helt 
oersättlig inom geografiundervisningen. Det är något som man 
värnat om under geografins historia. Den tillhör ämnets labora-
tiva del och undervisningssätt (Sporrong). Alla poängterar att 
exkursionen är väsentlig för förståelsen av komplexiteten i sam-
hället och naturen. Exkursionen ger vidgade vyer och visar det 
centrala i ämnet. Man lär sig också att jämföra kartan med ”verk-
ligheten” (Petersson). Exkursionen kan också användas till att 
”gifta ihop” natur- och kulturgeografin (Sannel). Även Persson 
poängterar vikten av att kunna sammanföra natur och kultur-
geografin: ”Vi ser det som en stor vinst att vara två och att från 
varje punkt i landskapet kunna ge både natur- och kulturgeogra-
fiska expertis” (Persson). Exkursionen är nödvändig för att man 
ska få en uppfattning av skalan. Man förstår inte hur stor en 
rullstensås eller drumlin är utifrån en bok eller bild (Petersson). 

Exkursionen anses också som viktig genom att man lär känna 
varandra mycket bättre. Både lärare och elever kommer varandra 
närmare. Alla är också eniga om att en bra geografiutbildning 
inte kan genomföras utan exkursioner. Alla nämner exkursionen 
som ett sätt att ge eleverna en 3D-upplevelse. Petersson menar 
att exkursionen skapar förståelse, i motsats till memorerad ore-
flekterad kunskap utifrån en bok (Petersson). Problemen med 
exkursioner är dock att de är kostsamma och därför måste man 
tänka igenom vilka exkursioner som ger mest (Persson). Tids-
aspekten tas upp bland de äldre geograferna vilka menar att förr 
var exkursionen än viktigare då undervisningsmaterialet, det vill 
säga kartor och bilder i böckerna, var av mycket sämre kvalité. 
Man fick rita på tavlan i många fall. Då var det svårt att illustrera 
verkligheten på ett annat sätt än genom exkursionen, medan det 
idag finns film och färgbilder (Helmfrid, Sporrong). Under 
1950-talet rådde det konsensus bland lektorerna att man måste 
åka på exkursion. Geografi ansågs vara ett laborativt ämne där 
exkursionen var ett naturligt inslag i undervisningen. När sam-
hällsvetarna kom till institutionen på 1970-talet blev det inte 
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längre lika självklart med exkursion som undervisningsmetod 
(Helmfrid). 

Naturgeografen Anders Fridfälts svar visar tydligt metodens 
förträfflighet.  

Geografiämnet är till sin natur ett i huvudsak fältbaserat kun-
skapsområde. Det är därför av central betydelse att studenter får 
egen fälterfarenhet. Systematisk ämnesteori från kurslitteraturen 
kan exemplifieras i fält. Dessutom tränas studenten i den för 
geografer så viktiga färdigheten att få förmåga till att i olika mil-
jöer kunna identifiera, tolka och förklara samband mellan olika 
landskapselement. Många problemställningar som geografer ar-
betar med kräver empiri från fältet. Det innefattar även en bred 
metodkunskap och färdighet. En geografisk profession innebär 
att utifrån vilka frågor som ska lösas kunna hantera såväl natur-
vetenskapliga som samhällsvetenskapliga metoder. Därtill 
kommer geografens specifika kompetens att transformera 
”verkligheten” till en ikonisk modell i form av karta. (Fridfält) 

Kulturgeografen Christer Person poängterar exkursionens illu-
strerande funktion. 

För mig tillför exkursionen en illustration av det som tagits upp 
i samband med undervisningen på föreläsningar, seminarier 
och i kurslitteraturen. Jag ser exkursionerna som i huvudsak il-
lustration och konkretisering av det teoretiska stoffet. Detta be-
tyder i sin tur att exkursionen måste hänga samman med den 
kurs den sker i, det vill säga att det blir uppenbart för studenter-
na när man kommer ut i fält vad det är som ska studeras och 
varför man gör det. Man tittar på landskapet i en kurs om land-
skap, man tittar på städer i en kurs i stadsgeografi etcetera. Det 
får inte bara handla om att ut och åka. (Persson)  

Hur viktig är exkursionerna för studenternas 
lärande? 
Alla respondenter är eniga om att orsaken till att man genomför 
exkursioner är att det är på exkursionerna som studenterna 
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kommer till insikt, det är där de verkligen lär sig någonting. 
Exkursionen är fundamental för studenternas lärande och den 
ger förståelse. ”Man lär sig alltid något nytt när man är på exkur-
sion” (Helmfrid).  

Att det förhåller sig så menar Fridfält beror på att ”geografi-
ämnet i sig innebär kunskaper av ganska hög komplexitet vilket 
är svårt att ta till sig teoretiskt. Insikter och förståelser klarnar 
ofta i samband med fältverksamhet” (Fridfält).  

Christer Persson menar: ”Jag märker att saker och ting faller 
på plats, inte minst om man under exkursionen även träffar folk 
som har direkt kunskap om det som studeras”. Det mest tydliga 
här är när vi har exkursioner för planerarstudenterna och vi 
möter planerare som i fält visar på hur planering går till − det är 
ofta en höjdare” (Persson).  

Hur valde man resmål och varför just dessa? 
De faktorer som ligger bakom att man åker på exkursion är att 
man är genuint intresserad själv och övertygad om det pedago-
giska värdet. Att åka på exkursion kräver mycket arbete och man 
får sällan betalt i tid eller pengar för den tid man lägger ner. 

En väl förberedd exkursion fungerar bra pedagogiskt, men stäl-
ler stora krav på ledare. Verkligheten längs vägen kommer inte 
alltid i pedagogisk eller teoretisk ordning. Som lärare lär man sig 
oerhört mycket av att ordna och leda en exkursion, vilket man 
har nytta av i undervisningen. (Lundén)  

Exkursionen går till platser som väljs ut just för att de är pedago-
giska exempel. Det är också viktigt att restiden är kort så att man 
inte måste åka bort hela dagen.  

Det är också tydligt att man får ta över exkursioner från äldre 
kollegor. Även om man ärver vissa exkursioner påpekar alla att 
det är viktigt att den pedagogiska idén måste komma från exkur-
sionsledaren. Sannel menar att exkursionsledarens egna kunska-
per låg till grund eller så hade man en kollega som ställde upp på 
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orten (Sannel). På 1950-, 60- och 70-talen kom det ofta en inbju-
dan från någon som arbetade i ett område. Man fick hjälp av 
denne att organisera resan. Man åkte också till någon forskares 
område (Sannel, Sporrong). Ett typiskt område som alltid har 
varit aktuellt för Stockholms och Uppsalas naturgeografer är 
Dalarna. Detta beror på att man där ärvt bra, pedagogiska exkur-
sionslokaler, samt att Dalarna ligger på rimligt avstånd från uni-
versitetet eller högskolan (Helmfrid, Petersson, Sannel, Sporrong). 

Idag är det tydligt att alla exkursioner är anpassade till vad 
studenterna studerar för tillfället. Är det stadsplanering studeras 
staden. Inom regionalgeografi kan det vara till exempel Bergsla-
gen eller Mälardalen och inom naturgeografi rullstensåsen, torv-
mossen etcetera.  

Målet för exkursionen beror också på vilken nivå studenten 
befinner sig på. Det finns hierarkier i exkursionerna. Under 
första tiden på utbildningen hålls informerande exkursioner; det 
kan gälla enkel landskapsanalys i närområdet som är till för att se 
och uppleva. Dessa exkursionslokaler kan oftast nås till fots eller 
med lokala transporter. Relativt tidigt i utbildningen förekom-
mer också regionala studier som kräver inhyrd buss. Då studeras 
till exempel gruvor, stålverk, shoppingcenter eller natur och 
kulturlandskapet (Helmfrid). Längre exkursioner som kräver 
logi och fältinstrument används i regel på kurser på mer avance-
rad nivå (Friedfelt). På 1960- och 70-talen åkte man till exempel 
till Schleswig-Holstein, Norge, Holland och Lofoten (Helmfrid, 
Lundén). Under de senaste tjugo åren har det ingått långväga 
exkursioner, till Kenya, Marocko, Nya Zeeland, Namibia och 
Tanzania och Östeuropa (Fridfält, Helmfrid, Windelhed).  

En annan mycket viktig faktor när man väljer att åka på ex-
kursion är att det är rätt tidpunkt på året. Vissa exkursionsloka-
ler kan man bara använda när det är barmark eftersom snö 
skymmer det man vill se i landskapet. Allt för prunkande gröns-
ka är inte heller bra (Windelhed). Är det för kallt kan man inte 
vara utomhus i samma utsträckning, studenterna tappar fokus 
om de fryser (Petersson).  
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Hur planeras exkursioner? 
Förberedelsen är en viktig del i exkursionen. Platsen bör vara 
känd för exkursionsledaren. Antingen ska man känna till den ge-
nom sin forskning eller för att det är ett klassiskt exempel eller så 
får man ta hjälp av en kollega. Detta är mycket viktigt. Man kan 
inte bara åka ut på måfå med studenterna. Person uttrycker det så 
här: ”utan att exkursionsledaren är inläst både på lokalerna och 
framför allt på forskningsfältet så fungerar det inte” (Persson).  

De intervjuade lärarna har förberett sig genom litteraturstu-
dier. Petersson menar att ett bra sätt är att gå till landskapshyllan 
på biblioteket (Petersson). Men även kartan är mycket viktig att 
studera. Idag används också moderna hjälpmedel som Internet 
och GoogleEarth (Fridfält, Petersson). Även kontakt med myn-
digheter eller andra berörda parter tas som förberedelse (San-
nel). Attityden är att man ska vara kollegial och hjälpa varandra 
när det gäller exkursioner, det vill säga att man hjälper varandra 
med bra exkursionslokaler. De intervjuade är också överens om 
att alla exkursioner borde planeras genom egna förberedande 
platsbesök. Det är dock inte alltid möjligt. Vitsen med rekogno-
seringen är att man på plats kan kontrollera om lokalen kan 
åskådliggöra det man vill, men också hur tillgänglig den är. Man 
kontrollerar att bussen kan vända, och att gångavståndet mellan 
lokal och buss inte är för långt. Även annat undersöks, som att 
det finns möjlighet att uträtta sina behov och äta sin mat. Man 
gör noggranna tidsplaner för exkursionen. Allt klockas så att 
man vet hur mycket tid man kan tillbringa på varje plats. Fridfält 
påpekar också att de ansvariga måste göra någon form av säker-
hetsanalys angående risker och hot etcetera” inför en exkursion, 
speciellt om den är utomlands (Fridfält). I denna fråga kan man 
också se en skillnad beroende på tid och plats. Från 1950- till 
1970-talen hade man inte ekonomiska möjligheter att åka till 
fältlokalen före exkursionen. Det kan även vara svårt att rekog-
nosera när man åker till ett annat land. I bägge dessa fall tar och 
tog man hjälp av lokal expertis (Helmfrid, Lundén, Sporrong). 
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Vissa av de äldre geograferna menar också att tidigare, på 50- 
och 60-talen, var exkursionen inte lika genomtänkt och integre-
rad i undervisningen som idag. Då fanns det ”djärva” exkur-
sionsledare som vågade ge sig ut i det mindre kända (Sannel). 
Man hade mer tid för studenterna, kurserna var längre och anta-
let studenter färre och ”bättre”. Då kunde man åka på exkursion 
bara för att det var angenämt. (Sporrong, Windelhed). Här ser 
man tydligt att dagens ekonomiska styrmedel slår hårt mot den-
na form av didaktik.  

Vad gör studenterna före, under och efter 
exkursionerna? 
Enligt exkursionsmanualerna som togs fram på 1700-talet dela-
des exkursionen upp i tre delar: förberedelse, genomförande och 
utvärdering. Alla delar skulle beaktas, annars ansågs inte exkur-
sionen komplett. Av mina respondenter framgår det tydligt att 
studenternas insatser ser väldigt olika ut beroende på typ av ex-
kursion. Vissa exkursioner ska man bara följa med och lyssna på, 
och här är studenterna relativt passiva och de har sällan någon 
uppgift under eller efter exkursionen. Dock har man nästan all-
tid läst om ämnet innan man ger sig ut i fält. Undantaget är de 
första introduktionsexkursionerna som sker första veckan på en 
kurs, då använts exkursionen mer som en intresseväckare. Andra 
gånger ska studenterna själva organisera delar eller hela exkur-
sionen. Då har mycket tid lagts ner på förberedelse, deltagande 
före och under exkursionen men mindre på efterarbete. På vissa 
exkursioner får studenterna göra mindre experiment, så som 
fältmätningar, borrningar i torvmossar med mera. Obligatoriskt 
är naturligtvis att lyssna och föra anteckningar under exkursio-
nens gång. Flera av de intervjuade menar att de brukar lyfta 
teoretiska spörsmål under exkursionens gång och låta studenter-
na fundera över dem. De ber studenterna om en förklaring, till 
exempel: ”Varför ser det ut som det gör här?” (Persson, Peters-
son). Här kan man också se en viss skillnad över tiden.  
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På 1960- och 70-talen var studenterna i kulturgeografi mer 
passiva under exkursionen. Lundén uttrycker det som att det var 
”lite för dåliga förberedelser för studenterna, lite för passivt. För 
kortare exkursioner i Sverige lade vi ofta in ett seminariemoment 
som förberedelse” (Lundén). Det var extra tydligt på 1970-talet 
då studentkullarna var förhållandevis stora. Då fanns små möj-
ligheter att hålla kvalitativa exkursioner, där studenterna själva 
skulle vara delaktiga. Däremot förde deltagarna fältdagbok varje 
dag på längre exkursioner (Helmfrid, Sporrong). På några exkur-
sioner förberedde C-studenterna egna presentationer, men de 
blev inte alltid så bra så man slutade med detta. Helmfrid menar 
att orsaken till att studenterna inte var så aktiva var att förbere-
delserna tog mycket tid från annat som studenten skulle göra 
(Helmfrid).  

När man använder exkursionen som examinationsform in-
kluderas exkursionen i tentamen, till exempel i form av en fråga 
(Petersson, Sannel, Windelhed). På vissa exkursioner ska en 
rapport skrivas efter fältvistelsen och några har haft uppfölj-
ningsseminarier (Petersson, Sannel). Att inte alla har uppfölj-
ningsseminarier kan anses märkligt, men återigen är det den pres-
sade ekonomiska situationen som styr. Man får helt enkelt inte 
betalt eller schematid för den tid man skulle behöva lägga ner. 

Windelhed menar att orsaken till att studenterna bara lyssnar 
på hans exkursioner är att tiden är för kort. Man måste vara 
militärisk, det är han som exkursionsledare vet vad som ska ses, 
var man ska gå, stå, etcetera. Skulle studenterna vara mer aktiva 
under resans gång skulle logistiken inte gå ihop. ”Det finns inte 
tid för studenterna att drälla i naturen” (Windelhed).  

Hur bör en exkursionsguide se ut och varför 
används den? 
Alla respondenter har en exkursionsguide i någon form med på 
exkursionen och de är överens om att det är ett viktigt pedago-
giskt hjälpmedel. Däremot ser den ganska olika ut beroende på 
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ämne och individ. Det har också skett stor förändring av exkur-
sionsguidens utseende sedan 1950-talet. Helmfrid menar att det 
beror på att man har bättre reproduceringsmedel idag. Det är lätt 
att mångfaldiga guiden och man kan inkludera kartor och bilder 
även i färg (Helmfrid). Majoriteten av exkursionsguiderna inne-
håller en blandning av text och figurer, men grundbulten är 
alltid kartan. Ibland är guiden som en uppslagsbok. Ett exempel 
på detta är en stadsexkursionsguide som används vid Stock-
holms universitet (Sannel). Andra innehåller endast kartor och 
figurer som den landskapsguide som används vid Södertörns 
högskola (Windelhed). Vissa guider innehåller dessutom frågor 
som studenterna ska svara på (Petersson). 

Att landskapsexkursionsguiden inte innehåller någon text 
förklaras med att det är kartan som ska tala och i fält exkursions-
ledaren. Studenterna har dessutom läst om målen i litteraturen 
och därför behövs ingen text i guiden (Windelhed). De som har 
text i sin guide, menar att man ska kunna ha den som ett ”kom-
mihåg” som man kan använda när man kommer hem (Peters-
son). Sannel menar att guiden ska ha ett utseende som påminner 
om Sveriges nationalatlas, bilden ska tala och sedan kompletteras 
den med en intressant text, gärna av mer folklivskaraktär (Sannel). 

Sammanfattande diskussion 
Som framkommit har exkursioner används mer systematiskt 
som didaktisk metod sedan 1500-talet, och på 1600- och 1700-
talen förordades bildningsexkursioner som metod för kunskaps-
inhämtning. I intervjuunderökningen framhåller alla att detta är 
ett ideal som fortfarande råder. Men frågan som kvarstår är om 
man med utomhusdidaktiken verkligen ökar studenternas kun-
skaper mer än med andra undervisningsmetoder.  

Fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 
Enligt Dewey är utbildningens funktion att ge elever levande 
kunskap som de har praktisk nytta av yrkesmässigt och person-
ligt. Sådant lär man sig genom praktiska övningar och exkursio-



 
 
M A D E L E I N E  B O N O W  

 184 

nen hör till den kategorin. Det centrala i Deweys tankar är att 
utbildning ska utveckla människans förmåga till problemlösning 
och kritiskt tänkande i stället för memorering. Detta är någon-
ting som de intervjuade menar sker genom undervisning i fält. 
Alla är överens om att både exkursionsledaren och studenterna 
lär sig mycket ute i fält och att exkursionen är nödvändig och 
helt överlägsen som metod för att skapa förståelse av men även 
förtrogenhet med ämnet. Man kan se att exkursionen inte bara 
är ett pedagogiskt medel utan att det även skapar en god under-
visningsmiljö.  

Det är tydligt att alla pedagoger som intervjuats håller med 
Ellen Key när hon menar att bildning fås ute i fält genom att 
man får förståelse för de stora sammanhangen. Via exkursionen 
rekontextualiserar man den bokliga kunskapen och sätter den i 
sitt sammanhang.  

Aktionsperspektivet och interaktionsperspektivet 
Vad som framgick av intervjuundersökningen var att de under-
visande exkursionsledarna använde sig av två olika metoder. 
Vissa hade mer av aktionsperspektivet, till exempel Bengt Win-
delhed som menar att exkursionsledaren är den som ska tala i 
fält. Andra använder mer av interaktionsperspektivet, till exem-
pel Mona Petersson och Christer Persson som i fält uppmanar 
studenterna att se sig omkring och reflektera och ställa frågor om 
vad de ser: ”Varför ser det ut som det gör här?” När aktionsper-
spektivet används är det oftast ett resultat av att tiden och resur-
serna är knappa, men det avspeglar ändå till viss del den under-
visande lärarens grundsyn. De som använder sig av interak-
tionsperspektivet menar att exkursionen ger djupinlärning ge-
nom att man får mer tid till längre förutsättningslösa diskussio-
ner när man är ute i fält, diskussioner som är sprungna ur stu-
denternas intresse och nyfikenhet. Man kan se en liten skillnad 
mellan de naturgeografiska exkursionerna och de kulturgeogra-
fiska. Oftast är studenterna mer aktiva på naturgeografiska ex-
kursioner. Här spelar naturligtvis den enskildes pedagogiska 
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grundsyn in. Det kan ibland vara lättare att praktisera interak-
tionsperspektivet inom naturgeografin. Naturlandskapet kan 
ibland vara lättare att ställa frågor till, men inte alltid. Speciellt 
gäller detta vid praktiska övningar såsom att ta jordprover med 
sticksonder, samla stenprover, eller att diskutera de storskaliga 
landformerna.  

Det episodiska känslominnet 
Via intervjuundersökningen har jag kunnat konstatera att de 
intervjuade lärarna är övertygade om att fältarbete och exkursion 
markant ökar de intresset för inför ämnet vilket i sin tur får 
positiva effekter för studierna och djupinlärningen. När? är en 
fråga som är viktig för det episodiska känslominnet, det vill säga 
när man genomför exkursionen. Att det är rätt tidpunkt på året 
är mycket viktigt så man kan se det som man ska; det betyder 
oftast vår och höst. Grönskan får inte vara för prunkande och det 
får inte vara för kallt. Om man åker vid fel tidpunkt på året kan 
det få ödesdigra konsekvenser för inlärningen. Är det för kallt 
eller regnigt kommer studenterna bara ihåg det, djupinlärningen 
uteblir och exkursionens syfte blir förfelat. Men åker man vid 
rätt tidpunkt, bli fältarbetet bra då det utlöser en rad positiva 
kedjeeffekter. De lärare jag intervjuat menar också att genom att 
läraren lär känna studenterna bättre och att studenterna lär kän-
na varandra lär man sig uppskatta varandra och detta ger en 
trygghet som påverkar motivation och självförtroende. Trygghe-
ten skapar ett diskussionsklimat som gynnar inlärningen. Fältar-
bete och exkursion ger också positiva känslor inför geografiäm-
net som sådant. Geografi blir ett spännande och intressant ämne 
som man kan referera till i det verkliga livet, vilket i sin tur ger 
en djupinlärning och ett lärande för livet. 

De ekonomiska resurserna en hämsko i undervisningen 
Var? är den andra stora frågan inom utomhuspedagogiken. Re-
dan i exkursionens barndom vid slutet av 1800-talet och i början 
av 1900-talet poängterades vikten av att förbereda exkursionerna 
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noga. Konkreta anvisningar om hur man skulle genomföra och 
planera en exkursion kom ut i form av exkursionsguider. I dessa 
pedagogiska lärarhandledningar poängterades att exkursionen 
måste vara väl förankrad i undervisningen som eleverna fått i 
skolan. De intervjuade är överens om att exkursionen ska vara 
väl förankrad i det man studerar för tillfället, och detta har blivit 
extra viktigt i dag när tid och pengar är en bristvara inom ut-
bildningen och när man får betalt efter studenternas prestatio-
ner. Platsens betydelse för lärandet lyfts fram. Den är viktig ge-
nom att den länkar erfarenheten från fältvistelsen till lärandet 

Exkursionsledarna lägger ner mycket tid på att hitta denna 
pedagogiska plats. Stort engagemang krävs av lärarna, vilket de 
sällan får betalt för i tid eller pengar. Däremot ser de resultat i 
form av bättre resultat på tentamina och en ökad förståelse för 
ämnet samt en djupinlärning som inte skulle ha gått att få på 
annat sätt. Den rådande ekonomiska situationen får till viss del 
styra exkursionslokalerna då det är både arbetsamt och kostsamt 
att finna bra lokaler och klara logistiken. Tyvärr styr detta även 
gruppstorlek och längden på exkursionerna. Exkursioner som 
förr tog ett par dagar får man idag klara av på en dag och kanske 
med 50 studenter i stället för att dela upp gruppen i mindre delar 
och åka fler gånger. Man återanvänder exkursioner som andra 
har skapat. Detta avspeglar sig i att exkursionslokaler som an-
vändes vid 1900-talets början fortfarande är populära. Dalarna är 
ett sådant pedagogiskt exempel som fortfarande används av 
många lärare. 

Det framgår dock av svaren att även om alla delar ingår i ex-
kursionens metodiska repertoar (förberedelse, genomförande 
och utvärdering) är det inte alltid man följer upp exkursionen 
lika noga som man förbereder den, några av de intervjuade in-
kluderar den i tentamen, men långt ifrån alla. De flesta skulle 
vilja ha seminarier men få har det. Detta är också en effekt av det 
pressade ekonomiska läget. Man har inte utrymme i sin tjänst att 
lägga in fler seminarier i schemat.  
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De naturgeografiska exkursionerna är ofta något längre, både 
vad gäller avstånden man färdas och den tidsåtgång som läggs 
ner mätt i antal dagar. Detta beror oftast på att man inom natur-
geografin har bättre ekonomiska resurser, det vill säga att man 
där får mer betalt för sina studenter än inom kulturgeografin. 
Det blir automatiskt lättare att anlägga interaktionsperspektivet 
när man har tid och ekonomiska resurser.  

Slutsats 
Avslutningsvis kan man konstatera att exkursionen anses över-
lägsen som didaktisk metod av alla respondenter. Det är på ex-
kursionerna som studenterna kommer till insikt och det är där 
de lär sig någonting. En djupinlärning sker via den positiva erfa-
renhet som man får i fält, vilket ger studenterna livslång kun-
skap. Som metod har den förblivit relativt oförändrad sedan den 
infördes inom geografiämnet. Förhoppningsvis kommer exkur-
sionen att finnas kvar trots att högskolor och universiteten får 
det allt svårare att klara ekonomin.  
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