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Ämnesdidaktiska hörnet – fältstudier
Vad är meningen med att göra fältstudier
och vad ingår egentligen i en fältstudie?
Den frågan försöker jag ge perspektiv på
i denna artikel. Jag gör det genom att sam
manfatta delar av Alan Kinders (2013)
text om fältstudier i Debates of Geogra
phy Education, samt genom tips som Skol
verkets nyligen släppta material om geo
grafiska undersökningar.
Alan Kinder (2013) ger översikt över
vad fältstudier kan bidra med i geografi
undervisning. Syftet med fältstudier kan
vara många. Kinder berör syften som till
exempel att eleverna ska lära sig ett visst
innehåll i geografi, utveckla kunskaper när
det gäller samla in, analysera och presente
ra data samt utveckla kritiskt och självstän
digt tänkande. Kinder beskriver även oli

ka typer av fältstudier. Fyra av dessa typer
tänker jag beskriva i denna artikel: Guida
de turer, hypotestestande, undersökande
samt upptäckande. Kinder beskriver även
några fördelar och nackdelar med de olika
typerna av fältstudier.
Guidade turer är exkursioner där
eleverna följer med och observerar när lä
raren berättar och visar upp olika saker i
naturen eller samhället. Typiska inslag i
denna form av fältstudier är att läraren re
dogör, eleverna antecknar och det blir nå
got slags test på vad eleverna kommer ihåg
och har lärt sig. Denna typ av fältstudier
kräver också att läraren kan mycket om
platsen och är duktig på att berätta om plat
sen för eleverna.

Hypotestestande fältstudier är grundade i
geografi som en vetenskap med rötter i den
kvantitativa revolutionen på 1960–70-talet,
och bygger oftast på insamling av kvantita

tiv information. Det går också att skilja på
hypotestestande när du vet och när du inte
vet svaret innan fältstudien genomförs.
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Undersöka (Eng - ”enquiry”) handlar om
att eleverna gör frågeställningar som de ska
undersöka och svara på genom fältstudier.
En bra frågeställning ska till exempel

fånga intresse och motivation hos elever
na, ha innehåll som kan kopplas till geo
grafiskt tänkande samt resultera i under
hållande och lärorika fältstudier.

Upptäckande fältstudier innebär att lära
ren ger eleverna möjlighet att upptäcka en
plats själva. Eleverna kan på det sätt sty
ra över vilken plats, vad som ska göras där
och hur resultatet blir. Huvudfokus ligger
på att utveckla elevers självständighet när

det gäller lärande. Lärarens uppgift är att
förse eleverna med olika typer av möjlig
heter som de kan använda i sitt upptäck
ande av en plats, som ska göra att eleverna
ställer frågor som de sedan vill undersöka.
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Skolverket
I våras publicerade Skolverket hjälpmedel
till att genomföra fältstudier i geografi
både i år 4–6 och år 7–9. Guidningen finns
i form av filmer och diskussionsunderlag
och går att hitta här:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/
larande/so-amnen/geografi/geografiskaundersokningar
Tips
Tidigare har jag läst och inspirerats av Ex
kursionsboken (Perhans 1997). Det finns
en hel del intressanta och bra tips i den men
det ska också sägas att fokus ligger på na
turgeografi.
Det anordnas en hel del exkursioner genom
Geografilärarnas Riksförening. Håll utkik
på vad kretsarna gör på vår sajt: http://
www.geografitorget.se/

Geografilärarnas förening (Geographical
Association) i Storbritannien har tagit fram
mycket material om fältstudier både i bok
form och åtkomligt på Internet. Dock kan
medlemskap behövas för att komma åt det
som publicerats på Internet. Se länk: http://
www.geography.org.uk/
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