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 Sammanfattning 

Denna studie har inriktat sig på elevers upplevelse av det extramurala lärandet.  
Studien genomfördes bland elever i år 6 vid en skola i Stockholms kommun. Undersökningen 
startade med att den undervisande läraren förberedde eleverna genom att genomföra lektioner 
om det naturvetenskapliga området ljus. För att få djupare kunskaper planerades ett 
studiebesök vid Vetenskapens Hus utställningar om ljus och astronomi in. Efter besöket fick 
eleverna svara på en enkät och den undervisande läraren intervjuades. Datamaterialet 
analyserades med inspiration av det sociokulturella perspektivet. Resultatet visade att två 
tydliga teman visade sig i studierna, tema kunskap och upplevelse. Det visade sig att både 
elever och läraren skilde på upplevelse och på kunskap (att kunskap enbart är 
faktakunskaper). Varken eleverna eller läraren upplevde att eleverna fick nya kunskaper 
däremot är båda överens om att det ändå funnits kunskap som eleverna tillförskansat sig under 
besöket. Studien visar även på samtalets vikt vid kunskapandet. Eleverna måste få diskutera 
sina kunskaper och prova sina idéer tillsammans med andra elever och experter: detta i 
enlighet med det sociokulturella perspektivet som jag också kommer att redogöra för i denna 
uppsats. 

Nyckelord: Extramuralt lärande, informellt lärande, sociokulturellt perspektiv 

 

Abstract 

This study was undertaken in an effort to focus upon pupils’ experiences of extramural 
learning. The study was carried out among year 6 pupils in a school in the Stockholm district. 
The investigation began with the teacher preparing the pupils through carrying out lessons 
regarding the scientific topic of ‘light’. In order to acquire deeper knowledge, an educational 
visit at Vetenskapens Hus’ exhibition on light and astronomy was arranged. Following this 
visit, the pupils were asked to participate in a survey, and the teacher was interviewed. The 
data was analyzed, influenced by the socio-cultural perspective. The result presents two 
distinct themes: knowledge and experience, stating that knowledge consists exclusively of 
factual knowledge. Neither the pupils nor the teacher felt that new knowledge was gained; 
however they agreed that knowledge had indeed been obtained during the visit. The study 
shows too the significance of spoken communication in learning. The pupils must get the 
opportunity to discuss their knowledge and try out their ideas together with other pupils and 
experts/professionals – in accordance with the socio-cultural perspective that I am also going 
to explain in this essay. 

Keywords: extramural activities, informal learning, socio-cultural perspective 
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Inledning 

Extramuralt lärande 
– En studie om elevers upplevelser vid studiebesök på Vetenskapens Hus. 

Anledningen till att jag började intressera mig för det extramurala lärandet är den trend som 
dagens skola befinner sig i. De flesta skolorna får mindre och mindre ekonomiska resurser. 
Detta leder till att skolorna tvingas dra ner på sina kostnader för både personal men även de 
materiella kostnaderna. Kan ett studiebesök ge någonting som klassrumsundervisningen inte 
klarar av att ge eleverna? Är studiebesök värt den tid och de kostnader som den tar från 
skolans resurser?  Därav finner jag denna studie mycket intressant för mig som blivande 
pedagog men även för mina kollegor, skolledare och politiker.   
 
När jag har studerat vad elever och medföljande lärare tyckte om studiebesöket vid 
Vetenskapens Hus har jag använt mig av det sociokulturella perspektivet med Vygotskij i 
spetsen, uppsatsen kommer också att avhandla denna teori och denne tänkare i bakgrunden till 
forskningen. 
 
När jag har studerat tidigare forskning kom jag fram till följande problematiserande frågor: 
 
* Hur påverkar det extramurala lärandet elevers lärande i matematik och de naturorienterade 
ämnena? 
 
* Hur påverkar det extramurala lärandet elevers inställning till matematik och de 
naturorienterande ämnena? 
 
Jag valde att fördjupa mig i matematik och naturorientering med tanke på min framtida 
profession (Ma/No/Sv lärare i grundskolans tidigare år). 
 
Primärt har jag i denna studie beskrivit och analyserat elevers upplevelser av det extramurala 
lärandet på Vetenskapens Hus i Stockholm. Undersökningen handlar om två klasser i 
Stockholm och deras upplevelser av studiebesök.  
 
Med studien vill jag också studera det extramurala lärandet (allt lärande som sker utanför 
klassrummet) kontra det formella lärandet (klassrumsundervisning) och se om dessa behöver 
stå som motpoler till varandra.
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Bakgrund 

Det extramurala lärandet är mycket intressant för mig som blivande pedagog men även för de 
som redan är verksamma pedagoger, skolledare och politiker. Museet har i nutid fått en 
pedagogisk roll, vi förväntar oss att vi ska lära oss någonting när vi besöker sådana 
institutioner. Sker det lärande som vi förväntar oss ska ske i samband med dessa besök? Ger 
besöket tillräckligt mycket för att vara värd den tid det tar från annan undervisning? Kan 
studiebesöket ge någonting som skolans egen undervisning inte kan ge?  

Centrala begrepp 

Extramuralt lärande 

Extramuralt lärande är en samlande term för aktiviteter av olika slag, med lärande som mål, 
vilka förekommer utanför skolans väggar. (Ferlin, 2004) 
 
Det inte finns någon exakt begreppsförklaring till det extramurala lärandet. Olika forskare och 
teoretiker inom det extramurala lärandet använder sig av olika begrepp för att uttrycka det 
extramurala lärandet. Begreppet extramural activities används ofta av forskare och teoretiker 
utomlands. Det innebär aktiviteter med lärandet utanför skolans i centrum. Piqueras skriver i 
en artikel i Didaktikens forum att Hannu Salmi använder begreppet Out-of-School, han menar 
att begreppet innebär undervisning på institutioner utanför skolan som följer läroplaner och 
äger rum under skoltid. Lärandet som sker vid science center har ett eget uttryck som är 
vanligt bland naturvetenskapliga forskare och teoretiker, science communication. Det syftar 
på det informella lärandet som sker vid besök på science center eller vid liknande science 
center institutioner. Den vanligaste benämningen på det extramurala lärandet vid utländska 
studier är enligt Piquars, informellt lärande (informal learning). Begreppet innefattar allt 
lärande som sker utanför skolans formella ramar. Då begreppet informellt lärande och science 
communikation används flitigast inom naturvetenskaplig forskning kommer jag 
fortsättningsvis att använda mig av termen informellt lärande. (Piqueras, 2007)  
Termen informella institutioner kommer att användas i uppsatsen, med det menar jag 
institutioner med pedagogisk verksamhet så som science center och museum.  

Informellt och formellt lärande 

I uppsatsen kommer termerna informellt- och formellt lärande att användas.  När termen 
informellt lärande används menar jag lärandet och undervisningen som sker utanför skolans 
formella ramar under skoltid. Med termen formellt lärande menar jag lärande som sker på 
skolan under skoltid. 

Teoretiska utgångspunkter 

Konstruktivism 
 
I denna uppsats kommer det allra grundligaste tankarna inom konstruktivismen samt den ena 
grenen, socialkonstruktivism att redogöras för.  
 
Inom konstruktivismen placerar man eleven i centrum. Det är eleven själv som konstruerar 
sina kunskaper ett så kallat upptäckande lärande. Med detta menas att läraren inte berättar 
fakta direkt utan låter eleverna komma fram till faktakunskaperna själva genom att ställa 
frågor som leder eleverna fram till svaren. Förutom det upptäckande lärandet är begreppet 
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självreglerat lärande viktigt inom konstruktivismen. Självreglerat lärande handlar om att 
eleverna själva ska vara medvetna om sin egen lärandeprocess, vilka mål de ska sträva mot 
och uppnå samt vilka lärandemetoder som är effektivaste att använda sig av för att komma åt 
kunskapen. (Slavin, 2000)  

Socialkonstruktivism 

När flertalet forskningsrapporter pekade på att lärande sker i gemenskap med andra började 
en ny gren av konstruktivism att bryta sig ut ur de konstruktivistiska grundtankarna, 
socialkonstruktivismen bildas.  

De socialkonstruktivistiska anhängarna tar stöd i det konstruktivistiska perspektivet men 
vidgar det till att lärande sker i sociala sammanhang.  Andersson (2001) anser att en av de 
mest kända förespråkarna för dessa tankar är den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-
1934). Tillskillnad från Piaget ansåg Vygotskij att den mentala utvecklingen bara kunde ske i 
interaktion med den sociala omgivningen.  

Sociokulturella perspektivet 
 
Det sociokulturella perspektivet är sprungen utav socialkonstruktivismen. Perspektivet har 
sina rötter i Lev S Vygotskji, John Deweys och George Herbert Meads kunskapssyn. Dewey 
menar att man skapar kunskapen genom aktiviteter och att kontexten är viktig. Mead menar 
att språket spelar roll i samspelet för lärande. Precis som Mead och Dewey anser Vygotskji att 
samspelet och kontexten är viktiga men det viktigaste bidraget är Vygotskji´s 
utvecklingsteori.  

Namnet på perspektivet är olika beroende på vilken författare som skriver, Vygotskji kallade 
själv sin teori för kultur-historisk psykologi medan Strandberg (2006) valt att använda sig av 
benämningen Socio-kulturell-historisk praxis. Jag väljer att använda mig av samma 
benämning som Säljö (2000)använder, sociokulturellt perspektiv.  

Jag kommer nedan att redogöra för några av de grundläggande tankarna inom perspektivet. 

Kroksmark (2003) skriver att Vygotskij betonade vikten av allt som människan lär i olika 
kontexter är ett uttryck för ett socialt lärande. Lärandet sker i samspel med andra människor. 
Det finns två möjligheter till lärande enligt Vygotskij. Den ena handlar om att vi människor 
ständig befinner oss i förändring. Vi har alltid möjlighet att ta över någon annan människas 
kunskaper ett så kallade medierat lärande. Hela den psykologiska utvecklingen grundas på att 
människan alltid befinner sig i förändring. Den andra möjligheten till lärande är att vi 
upptäcker strukturer och mönster i de verktyg vi behärskar. Vi har med andra ord en 
dynamisk utveckling. Vi ser våra medmänniskor som en tillgång. Alla individer är 
kunskapsbärande människor i ständig förändring. Individen kan med hjälp av samspelet med 
andra människor, lära sig att behärska saker för att sedan kunna utföra dessa själva. (Ibid) 

Vygotskji har som jag tidigare nämnt arbetat fram en egen utvecklingsteori. I den teorin 
använder han sig av uttrycket proximal utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen (den 
närmaste utvecklingszonen) är skillnaden på det vi kan lösa själva och det som vi kan lösa 
med hjälp av andra människor. Det första steget utvecklar vi våra kunskaper med hjälp av 
andra människor som är mer kompetenta i ämnet till exempel läraren, forskare, tränare. I 
nästa steg utvecklar vi själva kunskapen, det vill säga vi gör om den till vår egen kunskap. 
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Dessa två steg är tillsammans den proximala utvecklingszonen. Det tredje steget innebär det 
att den nya kunskapen internaliseras och automatiserats (tystnad kunskap). När den lärande 
har klarat av alla tre stegen är han/hon redo för att använda sina nyvunna kunskaper i andra 
sammanhang, han/hon har transfererat kunskaperna.  Den lärande har ”tagit över” den lärdes 
kunskaper vilket inom det sociokulturella perspektivet skulle benämna som medierat lärande. 
Steg 4 innebär att personen gör en återgång till steg 2. I praktiken innebär det att man kan 
förstå hur någonting skall göras och kan förklara det för någon annan men kan klarar inte av 
att utföra det själv. Det finns flera exempel i idrottens värld där tränarna kan förklara hur olika 
övningar skall göras och hur resultat skall uppnås men klarar inte själv av att prestera 
resultaten. (Kroksmark, 2003) 

Vygotskij och Piaget skiljer sig åt i deras utvecklingsteorier. Piaget anser att utvecklandet av 
kunskaper sker inom barnet medan Vygotskij hävdar att det medierade lärandet är omöjligt 
utan att den lärande integreras och samspelar med sin omgivning samt samarbetar med någon 
som har djupare kunskaper t ex pedagogen. (Kroksmark, 2003) 

 

Figur 1 Vygotskij´s utvecklingsteori. Bilden är omgjord efter Kroksmark 2003 s 451  

Enligt det sociokulturella perspektivet börjar kunskapandet med en yttre stimulans, en 
aktivitet som senare utvecklas till en inre process. Tillslut kan individen behärska de saker 
som han/hon tidigare inte klarade av att göra på egen hand. Allt lärande sker i kommunikation 
med andra människor. Det är i relation med en eller ett flertal andra lärda människor som vi 
utvecklar ett beständigt lärande. (Säljö, 2000) 

Frågan som det sociokulturella perspektivet försöker ge svar på, är hur vi lär och hur vi 
tillgodogör oss kunskaper som hjälper oss att utföra projekt som är en del av vår kultur och 
vår omgivning. Perspektivet anser att individen blir delaktig i samhället genom interaktion 
med andra samhällsmedborgare och det är genom kommunikationen som de sociokulturella 
redskapen skapas och förs vidare. (Säljö, 2000) 

Det sociokulturella perspektivet anser att allt kunskapande sker genom mänskliga möten och i 
ett samtal mellan en lärd och dennes följeslagare, eller i en diskussion mellan en lärd och en 
novis. När vi studerar kunskapandet måste vi se hur kunskapen på mikronivå (individuella, 
kommunikativa verksamheter) och kunskapen på makronivå (institutionella arrangemang, 
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skola) påverkar varandra ömsesidigt. Det är exempelvis svårt att se vad ett pussel föreställer 
om pusslet saknar en pusselbit. Ännu svårare blir det att se vad pusslet föreställer om man 
bara har en pusselbit. Därför är det viktigt att tänka på att när läraren har undervisat om ett 
objekt på abstraktnivå, så bör detta konkretiseras så mycket som möjligt för att säkerställa att 
kunskapande sker. Till exempel så kan lärare efter ett teoripass konkretisera objektet med en 
laborativ lektion med tillhörande teoridiskussion. (Säljö 2000) 

Mediering 

Inom det sociokulturella perspektivet används begreppet mediering. Det är ett begrepp för att 
transferera kunskaper från den lärde till den lärande. Begreppet mediering härstammar från 
tyskans ”vermittlung”. Behovet av begreppet mediering uppkom när de behavioristiska 
psykologerna behövde en term för att beskriva människors och djurs respons. När kunskaper 
medieras kan man använda sig av olika verktyg ,medierande verktyg, för att göra kunskapen 
meningsfull för den lärande. Ett medierande verktyg kan både vara språket men även andra 
artefakter1. Språket är en av de mest centrala medierande verktyget som finns. Mediering är 
en utmärkande och viktig del i det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella 
perspektivets sätt att se på världen är den fylld av erfarenheter och flera generationers tankar 
och idéer som gemensamt utvecklats i den kultur vi befinner oss i och som medieras till de 
yngre i generation efter generation. (Säljö, 2000)   

Medierande aktiviteter 

Som jag skrivit ovan befinner vi oss i en värld fylld av erfarenheter, kunskaper och idéer. Med 
hjälp av olika redskap, artefakter, får vi möjlighet att mediera våra kunskaper till varandra. 
Det är genom dessa artefakter som vi kan tolka och förhålla oss till vår omvärld till exempel 
genom språket. Vi kommunicerar oftast genom olika slags tecken som kan betyda olika saker 
i olika situationer och kulturer. Det är genom dessa tecken som vi förstår och kan 
kommunicera med vår omvärld. Tecken kan vara både muntligt och skriftligt språk men även 
bilder och annat som vi kan kommunicera med. Tankar räknas också som en sorts 
kommunikation, en inre kommunikation som kommer av en yttre kommunikation. Ordningen 
är den samma, först yttre stimulans som sedan övergår det till en inre kommunikation. (Säljö, 
2000) 

Situerade aktiviteter 

Allt lärande och all utveckling sker som jag tidigare skrivit, i samspel med andra i en kontext. 
Människan påverkas av omgivningen och omgivningen påverkas av människan.  Detta kan 
kallas för dialektisk påverkan. Det innebär att det inte är helt självklart att vi kan överföra 
kunskaper som den lärande har lärt sig i en omgivning till en helt annan omgivning. Säljö 
(2000) beskriver ett exempel från en studie av Carraher, Carraher och Schliemann som visade 
på att brasilianska barn som arbetar som gatuförsäljare, klarade av att räkna ut vad tio 
kokosnötter kostade när de arbetade. När de i en testsituation, som var mer ”skollik”, fick 
samma uppgift klarade betydligt färre av att komma fram till rätt svar. Barnen utsattes för två 
helt olika sociala praktiker vilket resulterade i att barnen fick svårigheter att överföra den 
kunskap som barnen hade i ett sammanhang till det andra sammanhanget. Slutsatsen som 
drogs var att lärandet är situerat. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  Artefakter	  är	  fabricerade föremål som har skapats av människan.	  
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Sociala aktiviteter 

Inom det sociokulturella perspektivet anser man att allt lärande och all utveckling är socialt 
betingat. Vi lär i samspel med andra människor. Det börjar redan när vi är spädbarn då vi lär 
oss att kommunicerar med leenden, blickar, nickningar och så vidare. Det utvecklas senare 
mot att bli allt mer social kommunikation. Barnet lär sig med andra ord samspela med andra 
människor för att bli en social varelse. (Strandberg, 2006)   

Kreativa aktiviteter 

Kreativitet är en viktig ingrediens i kunskapandet. Vygotskji tror att alla tidigare erfarenheter 
sätter spår i vår hjärna och om vi är kreativa så kan dessa spår länkas samman till en ny 
erfarenhet. (Vygotskji, 1995) 

Med en liknelse från en rysk vetenskapsman, så verkar och visar sig elektriciteten inte bara 
i mäktiga åskväder och bländande blixtar, utan också i ficklampans lilla gödlampa. Precis 
på samma sätt förekommer skapandet i själva verket inte bara där det ger upphov till historiskt 
betydelsefulla verk, utan överallt där en människa fantiserar, kombinerar, förändrar 
och skapar något nytt, vad än det må vara, hur obetydligt detta nya än kan förefalla jämfört 
med vad genierna skapat (Vygotskij 1995 s. 14f). 

Verktyg 

Enligt det sociokulturella perspektivet är vårt tänkande är beroende av den kultur vi lever i 
samt av de intellektuella och fysiska verktyg som vi har tillgång till. Människan samspelar 
med externa redskap när hon agerar och varseblir omvärlden. Det är genom detta samspel 
som det fysiska och det psykiska blir till ett. (Kroksmark, 2003)  

Kunskap 

Dewey och Mead ansåg att kunskapen är något som skapas genom praktisk aktivitet och där 
det i denna praktiska aktivitet samarbetar grupper av individer inom en kulturell gemenskap. 
Kunskaper är en social konstruktion som utvecklas i den kulturella kontexten. Med det menas 
att kunskapandet sker på olika sätt i olika sammanhang, det vill säga att skolan måste 
samverka mer med samhället och den kontext eleverna befinner sig i. Detta för att kunna 
utveckla så många kvaliteter som möjligt hos individen. (Dyste, 2003) Tanken om att skolan 
och samhället skall samverka styrks i våra styrdokument, vilket visar att staten tycker att det 
är viktigt att skolan och samhället strävar åt samma håll.  

Gustafsson, et al. (2005) menar att kunskap kan fås genom exempelvis läromedel eller det 
praktiska i naturen där kunskapen då går via något. Eleverna kan genom det praktiska, 
inhämta kunskaper tillsammans i gruppen som den enskilda eleven inte hade upptäckt om 
eleven själv hade studerat det. Det är ofta en stor fördel att arbeta i grupper eftersom alla i 
gruppen får ta del av varandras erfarenheter och gemensamt komma fram till en slutsats. Det 
är alltså inte endast läraren som sitter på all kunskap utan även eleverna i sig och genom att 
eleverna får lyssna och förstå varandra utbyter de kunskap mellan varandra. Utvecklingen 
sker enligt det sociokulturella perspektivet på två olika nivåer. Den första nivån är lärandet i 
samband med de sociala kontakter och den andra nivån sker på individuellt plan där den 
första nivån bearbetas av individen. 
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Tyst och tystnad kunskap 

Två begrepp som man bör ta hänsyn till när man studerar det informella lärandet är de 
sociokulturella begreppen tyst kunskap och tystnad kunskap. Tyst kunskap är kunskap som 
uppfattas med sinnena. (Lidman, 2002) Den tysta kunskapen är en kunskap som kan omsättas 
i praktiken (jämfört med Lpo 94:as färdighet). Exempelvis vet eleven hur bokstäverna ser ut 
och hur de ska skrivas men behöver fortfarande tänka på hur bokstaven ser ut och hur den ska 
skrivas för att klara av att skriva bokstaven. 
Tystnad kunskap är kunskap som har blivit automatiserad (jämfört med Lpo 94:as 
förtrogenhet). Dessa två begrepp är inte hierarkiskt ordnade utan samverkar hela tiden med 
varandra. (Lidman, 2002) Ett exempel på tyst kunskap är när eleven vet hur bokstäverna ser 
ut och hur de skrivs men behöver till skillnad från den tysta kunskapen inte längre tänka på 
hur detta ska göras, det sker automatiskt. 

Enligt Andersson (2001) ansåg Vygotskji att de lärande måste få chans att förklara, diskutera 
och lösa problem tillsammans med andra mer erfarna människor. Först då kan de lärande 
anses vara ”medskapande i sin kultur”. Det behövs med andra ord inte bara social stimulans 
utan också delaktighet i sitt kunskapande. På Vetenskapens Hus erbjuds de lärande den 
sociala stimulansen av forskare och studenter (som är verksamma vid Kungliga Tekniska 
Högskolan och Stockholms universitet) men även en del eget utforskande vid olika 
experiment i utställningarna. 

Vetenskapens hus 

Vetenskapens Hus är ett icke vinstdrivande science center som invigdes år 2005 och har sedan 
dess vidareutvecklats med kemi, matematik och samgående med Naturens Hus i Bergianska 
trädgården. Science centret finansieras i huvudsak av Kungliga Tekniska Högskolan och 
Stockholms universitet men har även andra sponsorer och partnerskolor. Syftet med 
Vetenskapens Hus är att skapa ett intresse och öka förståelsen för naturvetenskap, matematik 
och teknik hos besökare från grundskolan, gymnasiet och högskolan. Vetenskapens Hus har 
dessutom som syfte att inspirerar eleverna till fortsatta studier och specialisering inom 
områdena som science centret erbjuder. Science centret vill bidra till en positiv 
samhällsutveckling samt att fler intresserar sig och väljet naturvetenskapliga utbildningar vid 
gymnasiet och högskolan. 2008 lockade Vetenskapens Hus ca 15 000 besökare att kliva in i 
och undersöka vetenskapens värld i deras utställningar. Science centret erbjuder besökarna att 
lyssna till föreläsningar, experimentera, fråga och diskutera om allting som rör naturvetenskap 
och teknik. Personalen består av forskare och/eller studenter från kungliga tekniska 
högskolan. Forskarna föreläser på science centret inom ämnena matematik, astronomi, kemi, 
bioteknik och fysik. Vetenskapens hus erbjuder besökarna välutrustade laboratorier och vid 
laborationerna finns assistenter (högskolestudenter) som hjälper till och svarar på frågor. 
Vetenskapens Hus marknadsför sina besök med välutrustade laboratorier och närheten till 
experterna som ett besök som erbjuder någonting extra utöver skolans formella undervisning.  
Utöver den vardagliga verksamheten erbjuder dem gymnasieeleverna en ”forskarskola” som 
varar under två veckor på sommarlovet. Under dessa två veckor får eleverna chans att göra ett 
forskningsprojekt som handleds av doktorander. www.vetenskapenshus.se  
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Museernas roll förr och nu 

Insulander skriver i sin avhandlig ”Tinget, rummet, besökaren om meningsskapande på 
museum” (2010) att museernas roll har förändrats. Museerna har gått från rollen som 
meningsskapande institutioner till att vara en demokratisk plats där lärande och utbildning 
sker på ett pedagogiskt sätt. Museerna har fått en ny roll där de ska kunna möta varje besökare 
på dennes samhällsnivå. Ett annat krav som tillkommit under de senaste åren är kravet på att 
utställningarna ska vara knuten till nutiden, till besökarens verklighet. Temat ska ge 
besökaren möjlighet att se olika perspektiv och hitta flera olika vägar till engagemang.    

Pedagogiken vid science center 

Pedagogiken bakom science center kan spåras ända bak till 1600-talet´s upplysningsfilosof 
Comenius. Han skrev i Didactia Magna (1657/1999) om sitt sätt att se på hur läraren skulle 
kunna överföra sina kunskaper till eleverna. Han menade att pedagogen skulle involvera 
elevernas sinnen i undervisningen för att få varaktig kunskap. Han ansåg att om inte 
pedagogen hade tillgång till föremål fick pedagogen ersätta dessa med åskådningsmaterial 
som gjorts i ordning för att passa in i undervisningen. Tanken att använda de lärandes sinnen 
som redskap för kunskapande fanns alltså redan på 1600-talet och används än i dag i 
utställningarna på olika science center över hela världen.   

En annan viktig person för pedagogiken vid science center är den amerikanska 
utvecklingspsykologen, pedagogen och filosofen John Dewey. Han förespråkade att ta in 
kreativiteten i klassrummen, att eleverna skulle få experimentera sig fram till sina egna 
hypoteser och slutsatser. Han menade att genom att eleverna får experimentera sig fram 
knyter de samman den teoretiska kunskapen med handling, ”learning by doing” som numera 
benämns som interaktivt lärande.  (Dewey, 1980)  

Science center 

De flesta science center har konstruktivistisk syn på lärande och använder sig av 
konstruktivistiska tankar vid sina utställningar.  

Piagets teori om utvecklingsstadium har sedan 1960 och framåt fått stort genomslag vid 
många naturvetenskapliga science center. Piagets forskning visar att utvecklandet av kunskap 
kan ses som att gå i en trappa. Där den lärande börjar på trappsteg ett och går uppåt i takt med 
sin kognitiva utveckling samtidigt som de konstruerar sin verklighetsuppfattning. Lärande 
äger rum när individen exponeras för information från omvärlden som tvingar den lärande att 
ompröva sina tankemönster för att få jämvikt. Det är strävan efter jämvikt som för individens 
kognitiva utveckling framåt. En annan mycket viktig punkt i Piagets teori är att individen 
själv måste söka aktivt efter kunskap och att inlärningen påverkas av individens tidigare 
erfarenheter.  

Det allra första science centret, Le Conservatoire National des Arts et Métiers, öppnade i Paris 
1794. Idéerna om naturvetenskapliga museum har sitt ursprung  från Francis Bacon´s  (1561-
1626) tankar om hur man på bästa sätt ska kunna upptäcka saker i naturen. Science 
centerrörelsen fick ett uppsving efter att USA förlorat kampen om att vara förste man ute i 
rymden. Nu blev det viktigt att engagera och intressera allmänheten för vetenskap och teknik . 
Detta för att få fler utbildade vetenskapsmän och ingenjörer som kunde hjälpa landet att bli 
framgångsrika inom vetenskap och teknik. I och med detta fick science center en viktig roll i 
samhällets utveckling. (Fors, 2004) 
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Science center spelar en viktig roll när det gäller att engagera allmänheten inom vetenskapen 
och tekniken. I Sverige har regeringens intresse en betydande roll i vilka resurser science 
center rörelsen har att tillgå och innehållet som de presenterar i sina utställningar. De flesta 
science center i Sverige fokuserar på naturvetenskap och teknik eftersom det svenska 
samhället vill vara framgångsrika och nytänkande inom tekniken för ett miljövänligare 
samhälle. (Riis, 1995) 

Forskning inom det informella lärandet 

Eftersom extramuralt lärande är en bred definition (allt lärande som sker utanför skolan) så 
har jag valt att begränsa min undersökning till att gälla studiebesök på museum. Därmed 
begränsas forskningsmaterialet till forskning som handlar om studiebesök vid olika museum 
och science center.  

I artikeln ”School Visits to Natural History Museums: Teaching or Enriching?”(2007) skriver 
Tal och Morag att studiebesök på museum där eleverna inte själva är aktiva eller är lite aktiva 
(guid-centrerade eller uppgiftsbaserade) ger en begränsad möjlighet till lärande. Studien visar 
även på lärarnas inaktiva arbetssätt i samband med studiebesök. Lärarna tenderar att bli 
passiva och agerar mer som ordningsvakter eller teknisk hjälp än pedagoger vid besöket. 
Därmed är den sociokulturella klyftan mellan science center och skolan stor.  Detta stöds att 
ett flertal studier bland annat Dierking & Falk (2000). Studien pekar på vikten av att den 
studerande själv är aktiv i sitt kunskapande, utreder och undersöker relationer mellan 
vetenskap, teknik och samhälle. Det är av största vikt att de lärande söker utmaningar och 
idéer som handlar om naturvetenskap ur naturvetenskapliga och sociala perspektiv i både 
formella och informella miljöer. Studien visar att samarbetet mellan pedagogerna, deltagarna 
och museets personal kan bli mycket bättre. Både skolan och museerna bör se över hur de på 
bästa sätt ska kunna nå ut till eleverna med både intresseväckande och kunskapande 
aktiviteter. Undervisningen på museer och science center måste bli mer elevcentrerad med 
flera valmöjligheter. Studien visar bland annat att flera vetenskapliga termer användes och att 
personalen på science center ofta pratade över huvudet på besökarna. Studien noterade även 
att den kommunikation som skedde var i huvudsak genom frågor som var på en lägre kognitiv 
nivå. Eleverna hade med andra ord en begränsad möjlighet att delta på ett aktivt sätt. Den här 
studien är intressant för min studie eftersom den tar upp hur ett museum tar emot besökarna. 
Forskningen beskriver även den kommunikation som vanligtvis sker på informella 
institutioner. Dessutom lyfter studien fram pedagogens roll vid besöket. Undersökningens 
grundläggande delar är intressanta i min undersökning eftersom kommunikationen som sker 
vid science center och pedagogens roll är viktiga komponenter för att skapa gynnsamma 
lärandesituationer för eleverna. 
 
Bamberg, Tal & Morag skriver i artikeln ” Guided School Visits to Natural History Museum 
in Israel”(2005) att det sker en begränsad möjlighet till betydelsefull inlärning vid 
studiebesök. Artikeln visar på att museum borde ändra sin traditionella “kunskaps-
överförande” utlärandemodell till en modell som bygger på deltagande, och på förankrande i 
elevens befintliga kunskapsförråd. Mycket talar för att museer och dylikt berikar elevernas 
kunskapande. Dock måste skälet för studiebesöken tydliggöras, detta påvisas i en studie av 
(Griffin, 2004; Michie, 1998; Olstad & Kubota, 1991; Orion, 1993; Orion & Hofstein, 1994; 
Rennie & McClafferty, 1995, 1996). I denna studie kunde få av lärarna ange målet/n med 
sitt/sina studiebesök de kunde heller inte välja lärandeaktiviteter. De var inte heller delaktiga i 
planeringen, eller hade fått ta hand om en klass på uppdrag utav en annan lärare. Denna studie 
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visade också att ånga av lärarna inte ansåg att studiebesöket var en genomtänkt ”lektion”, utan 
mer en rolig händelse (man fokuserar mer på hur istället för vad och varför). 
Denna bild är inte unik för denna studie, utan samma mönster kan skönjas i andra studier som 
är gjorda på andra platser. 
 
Så här bör ett studiebesök förberedas enligt studien: 

• Studiebesöket måste bygga på läroplanen. 
• Studiebesöket måste även göra eleverna så aktiva som möjligt. 

 
Kanske kan man hitta lösningen på problemet med studiebesök genom att studera 
lärarutbildningarnas upplägg. De undervisningssituationer som en lärarstuderande möter är 
oftast klassrumsbaserad, och fokuserar på teknikanvändning. Detta sker då på bekostnad av 
studierna som kan/bör bedrivas på fältet. Denna studie är intressant för min undersökning 
eftersom den handlar om vikten att förankra studiebesöket i styrdokumenten. Intressant är 
också att studien tar upp lärutbildningens brist på utbildning inom området informellt lärande 
samt vad det kan leda till. 
 
Kisiel (2007) skriver i artikeln ”Examining Teacher Choces for Science Museum 
Worksheets” att studiebesök är många gånger gynnande för elevernas kunskapsutveckling 
men pedagogen måste förbättra studiebesökens anknytning till läroplanen. Dessutom måste 
pedagogernas olika synsätt på studiebesök tas i beaktande när dem försöker att förbättra 
elevernas lärupplevelse. Hans studie pekar mot att pedagoger känner stor osäkerhet med sin 
roll vid studiebesöken. Lärarna och eleverna kan därmed ha svårighet att anpassa sig till det 
informella lärandet som sker på informella institutioner.  Kisiels studie är intressant eftersom 
den handlar om faktorer som kan påverka elevernas inställning, intresse och lärupplevelse.  
 
I artikeln ”Understanding Elementary Teacher Motivations for Science Fieldtrips” (2005) 
skriver Kisiel att det är viktigt med varierande lärandemiljöer däribland skolan och museet. 
Kisiel fortsätter att diskutera läroplaner och lärarens syfte med lektionerna. Det är med andra 
ord viktigt att granska pedagogernas planering och syfte vid studiebesök i informella miljöer. 
Kisel slår fast vikten av att pedagogen har tydliga mål med studiebesöket, att eleverna har fått 
insikt i målen och får kännedom om vikten av att lära dessa mål. Han skriver även att förutom 
pedagogens motivering till studiebesöket så är pedagogens relation till eleverna avgörande för 
elevernas motivation för studiebesöket. Kisiel´s studie visar att pedagogens kapacitet är 
avgörande för pedagogens val i samband med studiebesöket. Han betonar vikten av att 
pedagogen sätter sig in i utställningen samt reflekterar under hela processen (planering, 
genomförande och utvärdering). Kisiel skriver i sin rapport att elever oftast har flera olika 
motivationer till att lära sig så som igenkänning, kunskap, underhållning, njutning samt att ett 
sociokulturellt upplägg kan både de lärandes och de lärdas motivation. Studien är intressant 
eftersom den handlar om olika sorters motivationer för eleverna samt pedagogens roll vid 
studiebesöket. 
 
Cox-Petersen skriver i artikeln ”Investigation of Guided School Tours” (2003) att elever lär 
genom att bli guidade i/genom lärandemiljön på museum. Det är viktigt att innehållet i 
studiebesöken kan förankras i läroplanen och pedagogisk litteratur. Studien kommer fram till 
att studiebesök rent didaktiskt frångår tidigare nämnda riktlinjer. Studien visar att eleverna är 
positivt inställda till studiebesöket på naturhistoriska museet men att de inte rent 
kunskapsmässigt lärt sig så mycket mer än de tidigare kunde. Cox-Petersens studie visar att 
personalen vid science centers använder ett för komplicerat språk och vetenskaplig jargong i 



	  

	  

	  

10	  

mer än 60 procent av de besök som studerats i undersökningen. Resultatet visar att innehåll 
och struktur på de guidade turerna inte anpassats till besökarnas nivå och ej heller den sociala 
kontexten.  
 
Bamberg & Tal anser i sin artikel ”Learning in a Personal Context: Levels of Choice in a Free 
Choice Learning Enviroment In Science and Natural History Museums ” (2006) att formellt 
och informellt lärande är vitt skilda. På ett museum gynnas individenas egna 
kunskapsinhämtande av de fria valen. Forskarna kommer fram till att informell inlärning 
påverkas av vad eleven tidigare har för kunskaper, intressen och förväntningar. Den yttre 
miljön, lokalens belägenhet och utformning har också betydelse för lärandet. Studien visar på 
vilken grad av effekt lärandet har dels i utförandet och dels via elevens förkunskaper och 
kursplanen för de naturorienterande ämnena. Forskarna menar att vi pedagoger ska begränsa 
elevernas valmöjligheter. Dessa begränsningar ska ses som en ram som hjälper eleven att 
styra/kontrollera sitt lärande som i sin tur gör eleven mer engagerad i lärandeprocessen.  
Studien visade att föräldrarna till de barn som var mer kunniga var tystare i utställningarna 
medan de föräldrar som hade nybörjarbarn var mer aktiv i själva utställningen och 
kommunicerade mer i entusiastiska samtal tillsammans med barnen. De kunnigare barnen 
lämnades att göra tolkningarna helt på egen hand medan de andra familjerna som hade 
nybörjarbarn tillsammans tolkade och generaliserade informationen från utställningarna. 
Bamberg & Tal påpekar att utan omgivningens uttryckliga stöd och medling i 
inlärningsmiljöerna kommer de lärande inte kunna göra generaliseringar på egen hand. Denna 
studie är ytterst intressant eftersom den tar upp vikten utav kommunikation och medling i 
lärandeprocessen vid studiebesök.  
 
Ash pekar i sin artikel ”Dialogic inqury” (2003) på att den konversation som utspelar sig på 
museet är avgörande för vad besökarna lär sig. Essän bygger på konversation som metodik. 
Samtalsämnen kommer upp både genom utställningar men även genom samspel mellan 
besökarna (familjemedlemmarna i Doris Ash´s undersökning). Hon anser att analysen ger oss 
pedagoger ett metodiskt verktyg för att undersöka familjers vetenskapliga perception i 
informella miljöer. Ash skriver att mycket arbete behöver göras för att öka vår förståelse. Hon 
anser att det är uppenbart att museet inte en statisk enhet ska upplevas passivt, utan snarare 
resultatet av en förhandling mellan besökare och museet. 

Fors studie ”The missing Link” (2004)  handlar om tonåringar som är tveksamma till science 
center. Tonåringarna fick gå runt i utställningarna på Teknikens Hus i Luleå med en 
videokamera och filma sina upplevelser av besöket. Hon undersökte vilka sociala aktiviteter 
som bildades i mötet mellan ungdomarna och science center. Hon kom fram till att 
ungdomarna vill använda utställningarna för att få den teoretiska kompetensen till sina 
tolkningar och för att bidra till att skapa en användarvänlig verksamhet. Ungdomarna i 
undersökningen visar även att de har behov av att använda utställningarna till att utveckla den 
sociala identiteten. Fors studie visade att det fanns två former av deltagande i utställningarna, 
ignorera eller förlänga den avsedda innebörden i utställningarna. Hon skriver att det är viktigt 
att skapa en meningsfullhet med studiebesöket, en tråd mellan utställningen och den lärandes 
tidigare erfarenheter. Fors undersökning är intressant i min undersökning eftersom den 
handlar om kommunikation och intresse i samband med studiebesök. 
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Det informella lärandets stöd i styrdokumenten 
 

Det finns gott om stöd i våra nuvarande styrdokument för att använda sig av det extramurala 
lärandet i undervisningen. Som lärare så ska jag se till att mina elever utvecklas i sin egen 
takt, utifrån sina förutsättningar, så att de på ett lustfyllt sätt kan utvecklas till de 
undersökande individer som samhället efterfrågar. (Lpo-94) 

I läroplanen står det också att det ska beredas plats för eleverna att tillsammans med andra 
diskutera sina erfarenheter så att de med hjälp av dessa erfarenheter kan lösa andra problem 
som uppstår. Läraren ska också se till att det finns utrymmen för alla elever att prova sina 
antaganden, argumentera för dessa, lyssna på andra så att de sedan kan omformulera sina 
antaganden. (Lpo-94) 

Läraren skall även skapa en arena där eleverna stimuleras att inhämta kunskap och där de tar 
egna initiativ och utmanas att argumentera för sitt eget tänkande samt att växa med sina 
uppgifter gör det extramurala lärandet. (Lpo-94) 
 
Om studiebesöket planeras för att passa in i den ordinarie undervisningen, bereder det också 
möjlighet för eleven att redovisa sina nyvunna kunskaper och erfarenheter på olika sätt. Detta 
är viktigt eftersom att kunskap tar sig form på olika sätt: 
* Fakta – denna kunskap bör de flesta elever ha fått redan i skolan då läraren har förberett 
studiebesöket. 
* Förståelse – förståelse för hur själva ämnet fungerar bör läraren ha förberett eleverna på så 
att studiebesöket kan koncentreras till att utvidga elevernas förståelse för hur teoretiska 
lösningar på ämnesspecifika problem kan appliceras på andra frågor av mer allmän karaktär. 
* Färdighet – studiebesöket bör fokusera på en undervisning av mer experimentell karaktär. 
* Förtrogenhet – för flertalet av eleverna kommer de färdigheter de har arbetat med att 
automatiseras de kommer alltså att kunna göra den kunskap de har tillägnat sig till sin egen. 
(Lpo-94) 

Att arbeta kontinuerligt och målmedvetet med studiebesök kan också skapa ett intresse hos 
eleverna för att ta del av samhällets kulturutbud. (Lpo-94) 

Mer ämnesspecifikt kan studiebesök ge eleverna de grundläggande kunskaperna på ett annat 
sätt än vad som är möjligt i skolan. Möjligheten för att eleverna ska utveckla/använda sin 
nyvunna kunskap på ett naturvetenskapligt sätt har möjlighet att öka. Studiebesök presenterar 
också en koppling mellan naturen och människan som ska fungera som en katalysator för 
elevernas tänkande. När eleverna har lärt sig detta så ökar möjligheten för eleven att applicera 
sina kunskaper inom de naturorienterande ämnena till andra, mer generell, frågor. (kursplanen 
i de naturvetenskapliga ämnena) 

Vad gäller matematiken kan studiebesök tillfoga ytterligare en dimension till matematiken, 
kopplingen till vardagen/andra ämnen blir allt tydligare. Möjligheten till matematiska 
diskussioner ökar och ämnets historiska utveckling får ännu en dimension. (kursplanen i 
matematik) 
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Kunskapskvalitéer 

Under rubriken, Skolans ansvar i Lpo 94, sammanfattas grunden i all undervisning runt de 
fyra F:n – fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I Lpo 94 kan man också läsa att 
kunskap inte är ett entydigt begrepp. De olika F:n kan aldrig stå för sig själv, utan tillsammans 
är de byggstenar i det komplicerade kunskapandet. Inte heller är något av de fyra F:n mer värt 
än något annat F.  

 

 
Figur 2 Läroplanens 4 F, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 

* Faktakunskap är kvantitativt . Den är inriktad på mätbar kunskap och svarar på 
frågan: vad?/när?  
 

* Förståelsekunskap är kvalitativ. Den är knuten till tänkandet med starka inslag av 
känslor. Att förstå, innebär att uppfatta mening och innebörd samt att tillägna sig 
begrepp, strukturer och gemensam referensram. Den svarar på frågan varför? Och är 
uteslutande teoretisk. 
 

* Färdighetskunskap är en praktisk dimension av det komplexa begreppet kunskap. 
Den svarar på frågan: hur? 
 

* Förtrogenhetskunskap, kallas också för tyst kunskap. Den bygger på 
sinnesupplevelser och får oss att bedöma nya situationer på ett riktigt sätt utan att 
säkert veta hur eller varför. 

Blooms taxonomi  

Den amerikanske psykologen Benjamin Bloom (1913-1999) utvecklade i samarbete med ett 
antal kolleger från olika universitet i USA under början på 1950-talet, en taxonomi för olika 
typer av enheter till lärande, som tar hänsyn till hur abstrakt kunskapen är. Dessa liknas vid 
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olika steg i en pyramid bestående av sex kategorier (se bilaga A). De är beroende av varandra 
och förutsätter att det första steget tillgodogjorts innan nästa steg är aktuellt. Det första steget 
handlar om rena faktakunskaper, som årtal och namn (baskunskaper). Nästa steg är handlar 
om att eleverna ska förstå faktakunskaperna (förklara det inlärda faktat med egna ord). 
Blooms tredje steg handlar om elevernas tillämpning av sin kunskap. I detta steg kan eleverna 
använda kunskapen de lärt sig i andra situationer än den situation som de först lärt sig dem i. I 
nästföljande trappsteg ska eleverna visa att de har tillägnat sig förmågan att analysera och se 
mönster. Nästsista steget i Blooms taxonomi innebär att eleverna utifrån den tillägnade 
kunskapen ska kunna göra generaliseringar, dra slutsatser och relatera sin nya kunskap till 
andra, för eleverna, abstrakta situationer. Den sista biten i Blooms kunskapstrappa innebär att 
eleverna ska kunna utvärdera eller värdera sin kunskap med hjälp av de kunskaper de har 
visat prov på i de tidigare stegen. (Bloom, 1984) 
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Syfte 

Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera elevers upplevelser av det 
extramurala lärandet i naturvetenskap och matematik som sker vid science centers. Studien 
syftar även till att problematiserar det informella lärandet i relation till 
klassrumsundervisning. 

 

Forskningsfrågor 

 

• Hur påverkar det extramurala lärandet elevers lärande i matematik och de 
naturorienterade ämnena? 

• Hur påverkar det extramurala lärandet elevers inställning till matematik och de 
naturorienterande ämnena? 

 

 

 



	  

	  

	  

15	  

Metod 

Vetenskaplig utgångspunkt  

Sociokulturellt perspektiv 

Undersökningen bygger på den sociokulturella tanken att kunskap är en produkt av samarbete 
mellan människor, där språket och kommunikationen har stor betydelse i kunskapandet. 
Aktivitet, samspel och kontext är viktiga pusselbitar i byggandet av kunskap i det 
sociokulturella perspektivet på lärande. 

”Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde individen 
och hans eller hennes tänkande/handlande. Och sedan kommer den tillbaka i nya kommunikativa 
sammanhang (och bygg sin i artefakter, vilket är en annan av mina huvudteser).”  

Säljö (2000) s. 9 

Valet av metod har därför gjorts för att i möjligaste mån kunna fånga det informella lärandet 
som sker vid science centers. Viktiga komponenter i detta är eleverna själva och deras 
upplevelser och interaktion med såväl sin lärare, handledare som till exempel guider vid 
science centret samt med utställningarna och laborationerna. En annan viktigt komponent i 
lärandet är hur klassläraren ser på studiebesöket, på eleverna och på lärandet.  

Urval 

Undersökningen är gjord på en medelstor skola i Stockholm.  

Att det blev just den skolan som deltog beror på att jag fick kontakt med en av lärarna på 
skolan som inspirerade mig att skriva uppsatsen. Skolan passade utmärkt till undersökningen 
eftersom lärarna regelbundet använder sig av studiebesök i sin undervisning. Eleverna är 
därmed vana vid undersökningsupplägget så besöket på Vetenskapens Hus blir därmed inte en 
”happening” på samma sätt som det kan bli med en klass som inte är van vid att göra 
regelbundna studiebesök. Om inte klassen hade varit van vid studiebesök hade det kunnat ge 
ett missvisande resultat i min undersökning. Årskurs sex valdes ut eftersom studiebesöket 
passade bra in i deras utbildningsplan. Det var sammanlagt 50 stycken elever som deltog i 
undersökningen.  

Undersökningsmetod 

Uppsatsens empiri är baserad på metodtriangulering. En metodtriangulering kan antingen ske 
genom att använda både kvalitativa och kvantitativa data, alternativt genom att blanda olika 
metoder, det vill säga ett integrerat tillvägagångssätt. (May 2001) Denna uppsats har 
kombinerat enkäter som innehåller både kvantitativa och kvalitativa frågor. Enkätens syfte är 
att fånga elevernas upplevelser och känslor kring det informella lärandet vid science center 
och skolans formella undervisning. Förutom elevernas egna upplevelser innehåller 
undersökningen en djupintervju med klassens lärare. Syftet med denna intervju är att få 
lärarens bild av hur han upplever elevernas inställning och lärande vid studiebesök.  

Undersökningen innehåller både kvalitativt- och kvantitativt insamlad data. Dessutom har 
undersökningen ett integrerat tillvägagångssätt som kombinerar en enkätundersökning med en 
intervjuundersökning.   

 



	  

	  

	  

16	  

Enkätundersökning 

Undersökningens enkäter var uppbyggd i två delar, en del med fasta svarsalternativ 
(kvantitativ del) och en del med öppna frågor (kvalitativ del). Båda enkäterna kommer att 
redovisas i bilagorna B och C. Anledningen till att undersökningen innehöll två olika enkäter 
och att dessa delades ut vid två olika tillfällen var att se om eleverna fortfarande uttryckte 
samma mönster och föreställningar direkt efter studiebesöket som efter tio dagar.  Själva 
enkäten utvecklades i nära samarbete med undervisande läraren. Studien har sin grund i 
tidigare forskningsartiklar och avhandlingar samt lärarens tidigare undersökningar. Det 
insamlade materialet kategoriseras i olika kategorier som reducerar variationen och på det 
sättet upptäcks elevernas mönster eller föreställningar i svaren.   

Efter studiebesöket lämnades en gruppenkät ut det vill säga samtliga elever i klasserna fick 
delta i undersökningen. Detta har jag valt att göra eftersom det enligt Trost (2007) brukar vara 
hög svarsfrekvensen vid gruppenkäter i skolklasser.  En fördel med enkäter är att deltagarna 
får vara anonyma vid svarandet. Därmed kan de svara mer ärligt än vid en intervjustudie. 
Enkät valdes som metod i undersökningen eftersom det var möjligt att inkludera en större 
undersökningsgrupp än vid en intervjustudie. Elevernas motivation att fylla i enkäten är 
avgörande för om och hur seriöst de fyller i enkäten. Eleverna har motiverats att fylla i 
enkäten genom att deras lärare har berättat att det är viktigt för oss alla att de fyller i enkäten. 
Eleverna fick veta att de är med och påverkar framtida undervisning vilket motiverade dem att 
ta enkäten på allvar och svara uppriktigt på frågorna. En annan detalj som förhöjde 
motivationen var att eleverna fick veta att enkäterna var anonyma och att de fick tid att fylla i 
enkäten på lektionstid. De medverkande aktörerna kan därmed sitta i lugn och ro när de svarar 
på frågorna eftersom det sker i deras invanda miljö under lektionstid. (Trost, 2007) 

Förutom enkäterna innehåller studien en djupintervju med den undervisande läraren. 

Intervjuundersökning 

Det finns två olika sätt att lägga upp en intervju, den formella och den informella. 
Undersökningens djupintervju är upplagd som en informell intervju (ostrukturerad). Det vill 
säga att intervjun har haft ett avslappnat och spontant upplägg, som ett vanligt samtal.  

”Samtalet är en grundläggande form för mänskligt samspel. Människor talar med 
varandra – de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna andra 
människor, vi får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och om 
den värld de lever i.” (Kvale 1997 s 13)  

Även om intervjun har haft en samtalsliknande form, har intervjuaren haft den ledande 
rollen i samtalet och därmed bestämt hur intervjuerna ska genomföras.  I 
intervjusituationen hade den som intervjuade möjlighet att ställa följdfrågor och be om 
förtydligande om hon inte förstod det som pedagogen vill kommunicera till henne. 
Tanken med intervjun var att få pedagogens syn på elevernas lärande och deras tankar 
och känslor kring studiebesöket vid science centret. ”Den kvalitativa forskningsintervjun har 
som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter och den intervjuades 
livsvärld; den arbetar med ord och inte siffror” (Kvale 1997 s 36)  

Eftersom undersökningens intervjudel bygger på pedagogens uppfattning om elevernas 
intresse och lärande var det viktigt att pedagogen känner sig bekväm intervjusituationen 
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och att intervjun inte blev för uppstyrd. Detta eftersom jag var intresserad av hans 
innersta tankar och inte det som han trodde att jag ville veta. 

Genomförande  

För att ta reda på elevernas förkunskaper om ljus fick klassernas lärare testa elevernas 
kunskaper om ljus med hjälp av läxförhör och inlämningsuppgifter som genomfördes i 
grupper. Därefter undervisade läraren eleverna i ämnet naturvetenskap, inom området ljud 
och ljus.  

Lektionerna innan studiebesöket på Vetenskapens Hus handlade om: 

• Ljudets och ljusets egenskaper 
• Skillnaden mellan deras egenskaper 
• Hur ljus bryts 
• Hur ljudet studsar 
• Ljudets och ljusets hastighet (hur snabbt ljudet och ljuset färdas) 

 
När klassen fått grundläggande kunskaper om ljusets och ljudets egenskaper fick de besöka 
Vetenskapens Hus för att fördjupa dessa kunskaper. Valet av upplägg på undervisningen 
baseras på Vygotskij´s teori om den proximala utvecklingszonen. Det vill säga eleverna 
utmanas att gemensamt ta sina kunskaper till en högre abstraktare nivå, en nivå som de själva 
inte kunnat lära sig. 

Temat för studiebesöket var ljusets egenskaper. Studiebesöket började med en gemensam 
föreläsning för alla elever där forskare och studenter från Kungliga Tekniska Högskolan och 
Stockholms universitet berättade om fakta om ljusets hastighet, ljusets brytning och 
astronomi. Därefter gick dem noga igenom varje station som eleverna skulle få besöka.  

Läraren delade in eleverna i 3 grupper, två grupper med 17 elever i och en grupp med 16 
elever. Grupperna började på varsin station och fick efter en bestämd tid rotera till en annan 
station tills alla grupper hade besökt alla stationer. 

Stationerna på Vetenskapens Hus var: 

1. Ljusets hastighet (laboration med mycket matematik) 
2. Ljusets brytning (laborationen var en lek med ljusets egenskaper) 
3. Astronomi (ingen riktig laboration, men eleverna fick se ett teleskop och räkna ut 

volymen på en av solens massutkast) 
 

Vid varje station stod en student som guidade eleverna genom experimenten. Eleverna hade 
tillgång till studenten under hela undersökningen och studenten kunde därmed vara med och 
svara på eventuella frågor som eleverna hade i anslutning till experimenten. När gruppen var 
klar på den ena stationen fick de gå vidare till nästa station där det stod en annan student som 
guidade de genom den stationen. Samma sak upprepade sig tills alla elever hade fått möjlighet 
att genomföra alla stationer med alla tre studenter (guider).  

Direkt efter besöket fick eleverna svara enskilt på den första enkäten.  

Vid nästa lektionstillfälle fick eleverna chansen till en frågestund tillsammans med 
undervisande lärare. Eleverna fick ställa frågor som rörde studiebesöket eller andra 
naturvetenskapliga funderingar. Frågestunderna är upplagda som ett resonerande forum där 
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lärare och elever tillsammans kommer fram till svar på frågorna. I frågestunderna resonerar 
läraren och eleverna om elevernas frågor samt tolkar och sätter gemensamt ord på de intryck 
som studiebesöket har gett. 

Denna undersökning är gjord med en sociokulturell utgångspunkt. Därför läggs stor vikt vid 
kommunikationen och kontexten i elevernas lärande. Upplägget är därför styrt till att i stora 
delar handla om kommunikation mellan de lärande och en eller flera personer med djupare 
kunskaper inom området ljus. Eleverna får därmed chans att mediera (transferera) den lärdes 
kunskaper.  

Tio dagar efter studiebesöket fick eleverna svara på den andra enkäten.  

Djupintervju med klassens undervisande lärare 

Intervjun med läraren gjordes som kvalitativ intervju. Det vill säga genom öppna frågor där 
läraren hade möjlighet att uttrycka sina innersta tankar och upplevelser utan att bli styrd av 
svarsalternativ (se bilaga D). Intervjun genomfördes som ett samtal där jag som intervjuade 
hade rollen som samtalsledare. Eftersom intervjun var ostrukturerad hade intervjuaren 
möjlighet att ställa följdfrågor och be om förtydliganden vid eventuella oklarheter.  

Studiens design och datamaterialets karaktär 

Undersökningens huvudsakliga empiri bygger på elevernas enkätsvar i de båda enkäter som 
delades ut efter studiebesöket. För att få veta elevernas bakomliggande tankar kring svaren i 
enkäten stöttas enkätsvaren upp av en djupintervju med undervisande lärare. Intervjun 
handlade om pedagogens upplevelser av elevernas lärande, tänkande och känslor kring 
studiebesöket. 

Informationsinhämtning i undersökningen har både primärdata, material som insamlats till 
min studie (enkäter och intervjusvar) och sekundärdata (andras forskningsartiklar).  

Enkäterna skickades till läraren som undervisar de deltagande klasserna i ämnet 
naturvetenskap. Eleverna fick fylla i enkäten under lektionstid utan att förtydliganden gjordes. 
På det sättet undvek vi risken för att omedvetet styra elevernas svar på något sätt vid 
eventuella oklarheter.  

Undersökningen har innehållit dessa steg i processen:  

 

Figur 3 visar arbetsgången i studien 

Bortfall 

Det var inget bortfall vid studiebesöket eller den första enkäten. Den andra enkäten som 
genomfördes 10 dagar efter besöket fick ett så kallad internt bortfall på en av frågorna. Det 
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blev ett kraftigt bortfall vid frågan ” Tycker du att du vet hur man kan använda Ma/NO?” 
Denna fråga avstod 62 procent av eleverna att svara på.  

Analys av enkäter 

I undersökningen har samtliga deltagande elevers enkätsvar analyserats. Eftersom det är 
elevernas intresse som undersökningen riktas mot är deras underliggande meningar med de 
val de gjort mycket intressanta för undersökningen. Analysen började med att jag letade efter 
olika teman i elevernas enkätsvar som jag därefter kunde kategorisera. Detta gjordes för att 
minska spridningen av elevernas svar och göra materialet lättare att överblicka och analysera.  

Analysen innebär att jag försöker att hitta mönster i elevernas svar på enkäterna och sorterar 
dem i olika kategorier efter hur de har svarat. Analysen går till så att jag sorterar in elevernas 
enkätsvar i olika grupper för att finna likheter och skillnader. Därefter analyseras vad eleverna 
menade med det som eleven har kryssat i enkäterna samt deras skriftliga kommentarer.  

Analys av djupintervju 

Jag har använt mig av diskursanalys då jag analyserat lärarens intervjusvar. Det vill säga att 
jag har analyserat fram vad läraren ville kommunicera med sitt ordval samt dennes känslor i 
samband med studiebesöket. Jag är med andra ord ute efter de bakomliggande meningarna i 
svaren. Analysen går ut på att söka andemeningen i lärarens svar och med det komma 
närmare inpå elevernas men också lärarens innersta tankar och åsikter. Eftersom 
undersökningen är inspirerad av den sociokulturella grundtanken om att kommunikation 
föregår lärande, har jag valt att göra en diskursanalys av lärarens intervjusvar.  

Diskursanalysen är en empirisk vetenskaplig metod att dra slutsatser om det dolda innehållet i 
olika slags kommunikationer. Det är svårt att få en enhetlig bild av begreppet diskursanalys 
eftersom teoretikerna inte är ense om en tolkning och förståelse av begreppet. Det som 
teoretikerna är eniga om är att diskursteoretiska målen är att samtliga har en 
socialkonstruktivistisk (sociokulturell) utgångspunkt där man fokuserar på språkets 
konstruktion och dess effekter. (Phillips & Hardy 2002) Språket ses som ett verktyg som 
begränsar oss genom att sätta gränser för vårt tänkande. Språket klarar inte av att återge eller 
beskriva verkligheten som den är utan skapar en egen ”verklighet” utefter människans 
förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. (Bergström & Boréus, 2000)  

Forskningsetik 

Jag har följt de råd som Gustafsson, B & Hermerén, G gett i rapporten ”Vad är god 
forsknings sed? Synpunkter, riktlinjer och exempel” (2004) om forskningsetik i planeringen 
och under hela undersökningen. Det innebar att jag tillfrågade lärare och elever skriftligen om 
de ville vara med i denna studie innan studien inleddes. Jag bad samtidigt om tillstånd att 
använda materialet som samlades in till denna uppsats. Eleverna har varit anonyma vid 
sammanställandet av resultaten vid båda enkäterna. Inga uppgifter som har samlats in kan 
härledas tillbaka till eleverna. Klassernas lärare är underättad om att allt material kommer att 
användas i undersökningen och att läraren har rätt att vara anonym.  



	  

	  

	  

20	  

Resultat  

Resultatet baserar sig på en enkätundersökning bland eleverna samt en djupintervju av 
undervisande lärare. Efter att noggrant studerat vad eleverna svarat i enkäterna och i 
intervjuerna har följande resultat framkommit.  

Redovisning av enkätundersökning 

Tema kunskap 

Resultatet på undersökningen visar att 26 procent av eleverna anser att de lärt sig mest om ljus 
på skolans lektioner. 22 procent av eleverna tyckte att dem lärt sig mest om ljus på skolans 
laborationer och 17 procent av eleverna ansåg att skolans frågestunder gett dem mest 
kunskaper om ljus.  65 procent av svaren tyckte att skolans olika undervisningssätt har gett 
dem mest kunskaper om ljusets egenskaper.  
 
Undersökningen visar att 19 procent av eleverna lärt sig mest om ljus på genomgången som 
Vetenskapens Hus hade.  11 procent av eleverna menade att de lärt sig mest om ljus genom 
laborationerna som hölls i Vetenskapens Hus regi. 30 procent av eleverna finner 
undervisningen och laborationen vid Vetenskapens Hus som mest givande för deras 
kunskapande. 

Ingen av eleverna svarade att de hade fått mest kunskaper om ljus i samtal med sina kamrater. 
3 procent av eleverna svarade att de lärt sig mest om ljus i samtal med föräldrar eller andra 
vuxna (ej lärare).  

Resultatet på undersökningen visade att 86 procent av eleverna tyckte att de hade fått 
tillräckliga kunskaper på skolans lektioner för att kunna följa med och fördjupa sina 
kunskaper under studiebesöket. De 14 procent som inte tyckte att de fått tillräckliga 
kunskaper tyckte att det var skillnad på skolans lektioner och det som dem fick vara med om 
på Vetenskapens Hus. ”Sådär, Vetenskapens Hus var olika på olika stationer.” 

Undersökningen visade att 32 procent av eleverna, fick inspiration till att söka nya kunskaper 
genom sina projektarbeten efter besöket på Vetenskapens Hus.  

78 procent av eleverna ansåg att besöket på Vetenskapens Hus gett dem mer kunskaper i 
naturvetenskap än matematik. Undersökningen visade även att 79 procent av eleverna tyckte 
att besöket på science centret handlade mestadels om naturvetenskap.  

Det som flest elever tyckte var viktigast med besöket på Vetenskapens Hus, 41 procent av 
eleverna, var allt material som inte skolan hade tillgång till. 38 procent av eleverna kommer 
att komma ihåg teleskopet som eleverna fick titta på. 19 procent av eleverna menar att de 
kommer att koma ihåg genomgångarna som de fick vid science centret, att det gick att 
använda matematik och naturvetenskap i utställningarna.  

I enkätsvaren kom det fram att eleverna tyckte att både Vetenskapens Hus och skolans 
lektioner hade hjälp dem i sitt kunskapande. 

”Jag har lärt mig ganska mycket överallt”  

”Jag har lärt mig lika mycket på Vetenskapens Hus som på skolan”  
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”Man får mer information på lektionerna än på Vetenskapens Hus, men Vetenskapens Hus 
var också bra”  

”Frågestunderna är intressantare än Vetenskapens Hus” 

Tema upplevelser 

Många tyckte att det var roligt att få besöka science centret men att frågestunderna på skolan 
är intressantare. Eleverna menade att de fick mer information på skolan än på Vetenskapens 
Hus men att besöket på science centret också var bra. 

”Vetenskapens Hus var roligt”  

”Frågestunderna är intressantare än Vetenskapens Hus” 

Resultat av intervjuundersökning 

I Intervjun med elevernas lärare berättar denne om hur han upplever elevernas lärande vid och 
efter studiebesöket. 

Tema upplevelser 

Före besöket tyckte eleverna att det skulle bli roligt att få komma ut, se och göra någonting 
annat än skolans formella undervisning. Läraren upplevde eleverna som positiva till besöket, 
att det inte var den vanliga vardagen. Efter besöket tyckte eleverna att det hade varit roligt, 
speciellt kikaren, stjärnkikaren och flytande kväve var roligt.  

”Framförallt var det roligt att dem på Vetenskapens Hus hade grejer som inte vi har till 
exempel, stjärnkikare och flytande kväve.” Däremot sa eleverna att de inte tyckte att de lärde 
sig så mycket nytt att ha med sig i bagaget. Det var mer att det var häftigt, de kommer att 
komma ihåg coolhetsfaktorn snarare än att de fått tillägnat sig nya kunskaper.  

De svagare eleverna fick inte ut så mycket rent kunskapsmässigt men de tyckte att det var 
coola upplevelser så de eleverna fick ut någonting annat av studiebesöket än de starkare 
eleverna. 

Läraren upplevde att eleverna tyckte att matematiken var för abstrakt vid studiebesöket, 
besöket vara därmed inte matematiskt intresseväckande för de flesta eleverna. 

Tema kunskap 

Direkt efter så var det många som kom ihåg det de fick se, att ett teleskop och att ett golv 
rörde sig. De tyckte att det var häftigt och roligt. ”Det var häftigt att se hur det fungerar i 
verkliga livet, i verkligheten”. Några tyckte inte att dem lärde sig så jättemycket men att de 
fick se exempel. Några kommenterade att ”fatta hur stort det är” efter att de räknat ut stora 
avstånd och volymer som det är svårt för dem att greppa annars.  

En lärdom som samtliga elever tog med sig var att de upptäckte att matematiken kan 
användas som ett verktyg för att kunna förstå naturvetenskapen, till exempel de stora 
avstånden i rymden och ljusets hastighet. Eleverna fick uppleva att det var svårt att förstå 
naturvetenskapen utan att använda sig av matematiken och andra artefakter för att göra 
naturvetenskapen elevnära. 
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När läraren frågade eleverna hur de upplevde studiebesöket svarade eleverna att Ma och NO i 
högre utbildningar verkar vara tråkigt. Läraren trodde att det berodde på att guiderna ”pratade 
över elevernas huvuden”, svårighetsgraden höjdes för kraftigt vilket resulterade i att många 
elever upplevde det som svårt. 

Efter studiebesöket skulle eleverna redovisa sina projektarbeten, då märkte läraren att det var 
saker som guiderna gått igenom på Vetenskapens Hus som kom fram i redovisningarna. 
Dessutom var medel- och spetseleverna bättre på att ge flera olika exempel och dra paralleller 
än innan studiebesöket.  

Läraren upplevde att besöket inte gav de svagare eleverna några fördjupade kunskaper medan 
de starkare eleverna lärde sig att dra paralleller och göra egna exempel.  
 

Studiebesöket gav olika elever olika kunskaper beroende av vilka förkunskaper eleverna hade. 
Eleverna med mindre kunskaper och medel eleven fick se exempel på olika saker. De fick 
även en inblick i hur man kan använda matematiken i naturvetenskapen. De starkare eleverna 
kunde ta till sig kunskaperna och göra om den till sin egen kunskap. Det märktes framförallt i 
klassrummet där de kunde förkovra sina egna kunskaper, göra paralleller, exempel och dra 
slutsatser.  Läraren såg att studiebesöket varit särskilt bra för de starkare eleverna eftersom de 
fick se att den kunskap som eleverna tog med sig från undervisningen och Vetenskapens Hus 
gav effekt i deras fortsatta skolarbete. Eleverna såg att de utvecklas vidare mot de högre 
målen i kursplanerna. 

Slutsatser  

När jag studerade de båda studierna framkom två tydliga mönster. Eleverna och lärarna skilde 
på kunskap och upplevelser genomgående under både enkätstudien och intervjustudien. Därav 
framkom två olika teman, kunskap och upplevelse. 

I resultatet av studien kan utläsas att en del av eleverna, de som endast fått med sig fakta från 
lektionerna utvecklade en viss förståelse för naturkunskapen samt att de tyckte att upplevelsen 
av laborationerna var intressanta. De elever som redan hade fått med sig en del av förståelsen 
från lärarens lektioner utvecklade en färdighet i naturvetenskapsområdet ljus. Det fanns även 
elever som uppvisade fakta-, förståelse, och färdighetskunskaper utvecklade nu en 
förtrogenhet med det naturvetenskapliga tänkandet.  Detta visade eleverna upp vid flera olika 
klassrumstillfällen. Slutsatsen är att studiebesök vid science center och liknande institutioner 
ger eleverna olika kunskaper som de inte haft möjlighet att införskaffa sig vid 
klassrumsundervisningen.  

Från elevernas enkätsvar samt undervisande lärares intervjusvar kan jag utläsa att ett besök på 
science center eller dylikt skapar ett intresse för matematik och naturvetenskap som det är 
svårt att ge genom den vanliga klassrumsundervisningen.  Jag kan även utläsa att det material 
som science center och liknade ställen har möjlighet att plocka fram, hjälper till i elevernas 
kunskapande. 

Som tidigare forskning har visat samt denna studie pekar på, har pedagogens planering stor 
inverkan på vilka möjligheter till kunskapande som eleverna får vid studiebesöket. Läraren 
behöver exempelvis förbereda eleverna på vad studiebesöket handlar om samt vad eleverna 
kommer att få uppleva vid studiebesöket. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Jag valde att göra en metodtriangulering i undersökning för att få fler perspektiv på elevers 
upplevelser av det informella lärandet vid informella institutioner. Det möjliggjorde att 
studien kunde studera samma fenomen ur olika synvinklar. Detta innebar att undersökningen 
innehöll både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Enkät som metod 

Det finns många anledningar till att använde sig av enkätundersökningar som metod vis 
studier. Enkätundersökningar ger till exempel möjlighet att bedriva studier med ett större 
antal medverkande aktörer. Med enkätundersökningar får eleverna möjlighet att sitta i lugn 
och ro utan tidspress när de fyller i enkäterna. Detta ger aktörerna utrymme för att tänka innan 
de svarar. Genom enkätundersökningar har samtliga deltagare exakt likadana förutsättningar 
att fylla i enkäten. Frågorna är alltid ställda på samma sätt och kommer i samma ordning och i 
samma kontext. (Trost, 2007) Jag observerade en del nackdelar med enkätundersökningen vid 
enkätsammanställningen. En nackdel var att alla medverkande aktörer inte hade samma 
möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor i skrift. Det hade varit önskvärt om eleverna 
hade skrivit utförligare svar som gett mer information till analysarbetet. Dock spelade detta 
mindre roll i denna studie eftersom enkäterna kompletterades med en djupintervju med den 
undervisande läraren. Frågornas utformning i enkäten hade kunnat vara fler öppna frågor men 
vis av den undervisande lärarens tidigare undersökningar visade det sig att eleverna inte gav 
särskilt uttömmande svar i dessa och att slutna frågor var bättre för att få eleverna att svara. 
Av den anledningen valde jag att blanda slutna frågor och öppna frågor.  

Bortfalls analys 

Undersökningen hade stort bortfall på den andra frågan i den andra enkäten, ett så kallade 
internt bortfall. Detta beror förmodligen på att eleverna inte förstod meningen med frågan Nu 
i efterhand när jag ser bortfallet på frågan inser jag att frågan var för vid och svår att få grepp 
om vilket syfte den hade. Jag skulle ha formulerat denna fråga på ett annat sätt så att eleverna 
kunnat vara säker på vad jag frågade dem om. Frågan skulle till exempel kunnat vara: Tycker 
du att du fått med dig tillräckliga kunskaper från skolan och Vetenskapens Hus, för att kunna 
använda matematiken inom det naturvetenskapliga området ljus (det som vi arbetat med)? 

Intervju som metod 

Det finns många positiva anledningar att använda sig av intervjuer som metod vid 
undersökningar. Genom intervju som metod finns det möjlighet att ställa följdfrågor samt be 
om förtydligande vid eventuella oklarheter. Med intervju som metod ges möjligheter att 
sammanfatta intervjun och då få eventuella tillägg. (Kvale, 1997) 

Det hade varit intressant och roligt att få göra en undersökning där elevernas tankar och idéer 
kommer fram på samma sätt som lärarens tankar och känslor. När undersökningen skulle 
sammanställas såg jag att det var ganska många elever som hade skrivit korta kommentarer i 
de öppna frågorna vilket lämnar stort utrymme för tolkningar. Med tanke på att många elever 
har svårt att uttrycka sin tankar skriftligt, hade det varit intressant att se om jag hade kunnat få 
mer information om hur de tänker och känner inför institutionernas informella lärande kontra 
skolans formella undervisning i en intervju. 
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Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har lämpat sig att använda i denna undersökning eftersom det 
perspektivet bygger på samtal, vilket mitt studieobjekt också gjorde. Det sociokulturella 
perspektivet lägger stor vikt vid transferering av kunskap, att en expert leder en novis, vilket 
var fallet i min studie av vetenskapens hus. Att det sociokulturella perspektivet också pekar på 
vikten av att eleverna tillsammans formulerar sina teorier och frågor har även det passat bra in 
i undersökningen. Med det informella lärandet som komplement till den vanliga 
undervisningen befinner sig jag och mina elever oftare i den proximala utvecklingszonen än 
vid vanlig klassrumsundervisning.  

Undersökningens planering 

I studien har jag sett att det är viktigt att förbereda studiebesöket väl. Jag anser att före ett 
studie besök är det viktigt att eleverna får veta vart deras kunskapsnivå befinner sig samt 
vilket nästa steg i utvecklingen är. Vid ett besök på science center eller liknande institutioner 
är det viktigt att olika aspekter på kunskap belyses. Det är viktigt för att alla elever ska känna 
att de har med sig kunskap samt att de vet vilken sorts kunskap de ska tillägna sig för att 
komma till nästa steg i deras kunskapsutveckling. Jag har valt dessa fyra kunskaper som kan 
utvecklas oberoende av varandra, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa läroplans 
mål har varit vägledande i undersökningens planering. 
 
Diskussion om kunskapskvalitéer 

Det finns många olika kunskapskvalitéer, dessa benämns som fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet i Lpo-94. Många kunskapsteorier och analysverktyg (till exempel Blooms 
taxonomi) anser att dessa kvalitéer kan stå var och en för sig. Enligt vår läroplan, Lpo-94, kan 
dessa aldrig stå för sig själva utan integrerar med varandra. Denna syn på kunskapskvalitéer 
kommer från Vygotskji´s tankar om kunskap.  

Vid en jämförelse av Bloomstaxonomi och Vygotskijs tankar kan man utröna att de två 
tänkarna har olika syften med det de kommer fram till (Blooms taxanomi och och Vygotskji´s 
lärandeteorier). Båda tänkarna har samma utgångspunkt men skiljer sig åt genom sättet att 
använda sina teorier. Blooms taxonomi utgår från nivå 1 och går därefter i kronologisk 
ordning till nivå 6. Vygotskji utgår däremot från att alla nivåer redan finns i människan och 
att dessa nivåer behöver utvecklas. Dessa nivåer behöver inte utvecklas i en kronologisk 
ordning.  

I dagens skola använder många lärare Vygotskij´s tankar om hur undervisningen ska läggas 
upp för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Blooms taxonomi används oftast som ett 
redskap för att utvärdera elevernas kunskaper samt effekten av den egna undervisningen.  

Validitet och reliabilitet 

Inom forskning handlar validitet om att kunna ange i vilken situation och för vilken 
population resultaten är giltiga. (Kvale, 1997) Resultatet i denna studie gäller för de 
inblandade klasserna vid undersökningstillfället. Jag är övertygad om att resultatet är mer 
giltigt än så eftersom annan forskning har kommit fram till liknande resultat som den här 
forskningen till exempel Dierking & Falk (2000), Cox-Petersen (2003), Tal & Morang 
(2007), Kisiel, (2005 & 2007). Undersökningen har mätt det som avsågs att mätas eftersom 
den gett svar på forskningsfrågor och syfte. Mätinstrumentet har med andra ord mätt det som 
avsågs att mätas. Jag har med hjälp av det statistiska x2-testet (P<0,0001) kontrollerat om de 
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skillnader som studien visat i enkäterna är signifikanta. Testet visade att p värdet i studien är 
9,43061E-40 vilket visar en tydlig signifikant skillnad mellan de båda enkäterna. Det är med 
andra ord nästan obefintligt att de båda enkäternas svar skulle vara lika.    

Reliabiliteten handlar inom forskningen om tillförlitligheten i undersökningen. (Kvale, 1997) 
Jag anser att metoden som använts i uppsatsen har fungerat väl i såväl elevgruppen som med 
den undervisande läraren. Enkätsvaren i studien tyder på att eleverna förstått frågorna och inte 
svarat på någonting annat. Genomförandet är tydligt beskrivet så det är möjligt för andra att 
genomföra en likadan studie.  

Resultatdiskussion 

När undersökningen sammanställdes fanns det två återkommande teman i elevernas enkätsvar 
och lärarens intervjusvar, dessa har benämnts som tema kunskap och tema upplevelse. 
Gränsdragningen mellan dessa är svåra att göra eftersom upplevelser är en erfarenhet vilket är 
en kunskap i sig. En upplevelse är för mig någonting som är roligt, intresseväckande och 
spännande. Enkät- och intervjusvar som syftar på detta har jag kategoriserat som tema 
upplevelse. Självklart är jag medveten om att detta även kan vara kunskap men gränsen måste 
dras någonstans och då har jag valt att benämna det som upplevelse. Kunskap är ett vidsträckt 
begrepp. I denna studie har jag utgått från att tema kunskap är det som betecknas som lärande 
av eleverna och läraren i studien, olika färdigheter samt det som betecknats som intressant 
med syftning på frågestunder och diskussioner.   
 
För och nackdelar med det informella lärandet  
 
Studien visar att det informella lärandet är ett bra sätt att komplettera skolans formella 
undervisning. Både eleverna och läraren berättar i studierna att de inte fått några nyvunna 
kunskaper. Däremot upplevde läraren att de starkare eleverna fördjupade sina kunskaper och 
klarade dessutom av att bli förtrogen med dessa samt använda sig av det i sina fortsatta 
skolarbeten. Övriga elever fick se och uppleva flera olika exempel på matematik och 
naturvetenskap genom ”häftiga” laborationer. Det som dessa elever fick med sig var 
förståelse för hur ljuset uppträder i olika situationer (faktakunskaperna fick de i skolan).  För 
de starkare eleverna gav studiebesöket inte bara kunskaper utan även färdigheter och 
förtrogenhet. Eleverna fick syn på att deras arbete både på skolan och under studiebesöket på 
Vetenskapens Hus hjälpt dem att utvecklas vidare och nå högre mål i sitt fortsatta skolarbet.  
Det finns många fördelar med det informella lärandet om pedagogen använder sig av det på 
ett riktigt sätt. Det innebär att studiebesöket måste planeras ordentligt i detalj efter 
styrdokumenten och att arbetets mål förankras hos eleverna. Om eleverna förbereds och har 
tydliga målen som ger studiebesöket mening kan eleverna tillägna sig mer kunskaper vilket i 
sin tur höjer kvalitén på undervisningen. En eventuell nackdel är att om inte denna planering 
sker kommer studiebesöket troligtvis, för de flesta elever, upplevas som ett andrum i den 
vardagliga undervisningen. Det är lätt hänt att oplanerad och oförberedda studiebesök upplevs 
som lösryckta fragment som saknar den röda tråden. Vilket gör det svårt för de flesta elever 
att knyta an kunskapen och använda sig av den i sina fortsatta studier.  Det är som jag tidigare 
skrivit väldigt viktigt att studiebesöket har en tydlig planering som stämmer överens med 
styrdokumentens mål. Dessa tankar stöds av annan forskning exempelvis skriver Kisiel (2005 
& 2006) Bamberger et al (2005) och Cox-Petersen (2003) att pedagogens syfte, mål och 
planering har stor inverkan på vad och hur mycket kunskaper som eleverna har möjlighet att 
tillgodogöra sig.  
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För min del har de fyra f:n (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) varit till stor hjälp 
vid planeringsarbetet. Jag är övertygad om att dessa mål är mycket behjälpliga och nyttiga för 
pedagoger att använda sig av under planeringsarbetet av studiebesök.   
 
Studien visade också att eleverna upplevde doktorandernas expertis vid genomgångarna samt 
laborationerna och dess material har varit till hjälp vid deras fortsatta kunskapande. Ett besök 
på en informell institution ger ett miljöombyte som kan underlätta kunskapandet för många 
elever.  Undervisande lärare: ”Före besöket tyckte eleverna att det skulle bli roligt att få 
komma ut, se och göra någonting annat än skolans formella undervisning.” Det skulle vara 
intressant att utföra vidare studier om miljöns betydelse för kunskapande i det informella 
lärandet.  
 
Någonting annat som talar för ett studiebesök på ett science center är tillgången på expertis i 
de olika ämnena inom de naturorienterande ämnesblocken. Lärarutbildningen har gått från att 
utbilda låg- och mellanstadielärare till att utbilda 1-7 lärare och nu till att utbilda lärare för 
tidigare år med ämnes inriktningar. Genom denna utvecklig har samhället vunnit att skolans 
pedagoger är specialutbildade inom några få områden i stället för att som tidigare ha en lärare 
som ska kunna lite om alla ämnen. Vi pedagoger som läst naturvetenskap som inriktning eller 
specialisering i vår utbildning har särskild kompetens inom ämnesblocket naturvetenskapen 
de vill säga inom biologi, kemi och fysik. Ett besök på ett science center är positivt eftersom 
där finns expertis som har ännu mer fördjupade kunskaper inom ett av de olika ämnena. 
Eleverna får därmed chans att fråga och diskutera med någon som är expert på 
specialområden som till exempel i denna undersökning fysik (ljus). Detta tänkande är helt i 
enlighet med Vygotskji´s tankar om hur kunskap bildas och utvecklas. När eleverna kommer 
till exempelvis Vetenskapens Hus har de faktakunskaper som de fått i skolans undervisning. 
Eleverna befinner sig på nivå ett i Vygotskji´s utvecklingsteori. När eleverna vistas på science 
centret har de möjlighet att praktiskt får prova på att laborera samt diskutera med expertis, i 
detta fall doktorander i fysik. Vid studie besöket får eleverna möjlighet att transferera 
expertisens kunskap genom medierat lärande. Eleverna har nu gått från nivå ett till nivå två i 
Vygotskji´s utvecklingsteori. Detta tillsammans är elevernas proximala utveckling. Det vill 
säga tillsammans med expertis kan eleverna utföra handlingar och skapa hypoteser som de 
inte tidigare klarat av själva. Läraren kan omöjligt ha samma expertis kunskaper inom 
områdena som science center klarar av att erbjuda. Det är dock viktigt att läraren följer upp 
studiebesöket och arbetar vidare i skolan. Jag tror att expertis inom specialområden är bra för 
elevernas fortsatta kunskapande. Det är för mycket begärt att eleverna själva ska kunna 
komma fram till vetenskapliga slutsatser och teorier på egen hand. Palmquist. S & Crowley. 
K (2007) stöttar upp tanken i deras undersökning, där de skriver att eleverna behöver stöd och 
medling från omgivningen vid utställningarna för att kunna göra generaliseringar. 
 
Det finns en del möjliga nackdelar med experter som lärare. Det är lätt att expertisen lägger 
kunskaperna på en allt för abstrakt nivå från början vilket riskerar att många av eleverna låser 
sig och känner sig okunniga. Det visade sig i denna studie att eleverna kände att högre studier 
i fysik och matematik är svåra och tråkiga. För att göra glappet mellan expertisens kunskaper 
och elevernas kunskaper mindre måste läraren (som känner sina elever och vet vilken nivå de 
befinner sig på) själv vara aktiv vid studiebesöket. Det är viktigt att läraren själv har deltagit i 
planeringen samt satt sig in i vad som eleverna kommer att få uppleva innan studiebesöket. 
Läraren kan även förbereda eleverna innan besöket på det speciella språket/jargongen som 
finns bland experterna för att förebygga eventuella missförstånd samt för att förbereda 
eleverna inför doktorandernas föreläsningar. Det är inte bara i denna undersökning som det 
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visat sig att personalen på science centers har en jargong och ett vetenskapligt språk som är 
svårt för eleverna att ta till sig. Detta har visat sig i ett flertal undersökningar bland annat Tal 
& Morag (2007) och Cox-Petersen (2003). Våra undersökningar visar på att personalen på 
science center måste ändra sitt sätt att undervisa elever som kommer på besök samtidigt som 
klasslärarna måste förbereda eleverna på de annorlunda vetenskapliga termerna.     
 
Ett studiebesök kostar både tid och pengar. Det vi pedagoger måste fråga oss är om det är värt 
den tid som studie besöket tar? Tillägnar sig eleverna de kunskaper som vi förväntar oss att de 
ska tillägna sig vid studie besöket? Kan denna kunskap fås genom vanlig 
klassrumsundervisning? Ett studiebesök tar oftast en hel dag vilket innebär att läraren ”lånar” 
tid från annan undervisning.  
 
Jag tror att det är en fördel är att planera studiebesöket väl utifrån styrdokumenten så att 
generella kunskapskvalitéer utvecklas. Därmed integrerar läraren flera ämnen i samma studie 
besök. Studiebesöket blir därmed inte en ”happening” på samma sätt eftersom det visar att 
kunskapen kan användas i flera olika ämnen. I dagens samhällssituation sker nedskärningar 
inom skolan. Detta leder till större barngrupper, färre lärare som är anställda samt att många 
skolor väljer att bara köpa in basprodukter till den naturvetenskapliga undervisningen. Ett 
besök på ett science center innebär att eleverna får ta del av det specialmaterial som skolorna 
valt bort att köpa in samt material som grundskolor inte har råd att satsa på till exempel en 
stjärnkikare.    
 
Det är viktigt att komma ihåg att lärarens och elevernas syften med studiebesöket kan vara 
helt olika. En del elever går dit med inställningen att bara ha roligt, några elever går kanske 
dit för att de är tvingade och andra går dit för att vidareutveckla sina kunskaper. De flesta 
elever och lärare har flera olika syften och mål med studiebesöket. Alla dessa faktorer 
påverkar elevernas inställning och kunskapande. Det finns flera olika studier som kommit 
fram till liknade resultat. Fors (2004) skriver att ungdomarna i hennes undersökning hade 
flera olika mål, ett av dem var att få teoretisk kompetens så att de kan tolka och 
utställningarna men de hade även ett behov av att utveckla den sociala identiteten. Kisiel 
(2005) skriver i sin rapport att elever oftast har flera olika motivationer till att lära sig så som 
igenkänning, kunskap, underhållning, njutning samt att ett sociokulturellt upplägg kan ge 
både de lärandes och de lärdas motivation. Jag tror att för att studiebesöket ska bidra till 
elevernas kunskapande bör pedagogen vara medvetna om att dessa faktorer har inverkan på 
elevernas inställning och kunskapande. 

Sist men inte minst kan ett välplanerat studiebesök väcka intresse och nyfikenhet hos 
eleverna. Genom engagerade experter inom olika områden, spännande laborationerna med 
material som inte finns i skolorna samt en miljö som är gjord för lärande kan leda till ett ökat 
intresse för fortsatta studier.   
 
Som svar på frågan hur det extramurala lärandet påverkar matematik och de naturorienterande 
ämnena kom jag fram till följande: 

Eftersom kursplanerna i de naturorienterande ämnena är väldigt omfattande är det lätt hänt att 
klassrumsundervisningen fokuserar mer på de grundläggande kunskaperna och att det 
informella lärandet är ett viktigt komplement. Det visade sig i studien att det var först vid 
studiebesöket som eleverna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper. 



	  

	  

	  

28	  

Ämnet matematik har genomgått en stor förändring. Vi har gått mer och mer från att kräva 
mycket av eleverna till att sänka kraven, när de senare möter den matematiken som finns på 
högre utbildningar upplevs denna som alldeles för abstrakt. Vad beror det på? Är 
matematiken på science centers för abstrakt? Eller är det nivån på matematiken i skolan som 
är för låg? Min teori är att det är för mycket mekaniskt räknande i skolundervisningen som 
eleverna har svårt att ta med sig in i andra ämnen och kontexter. Det är för få förklarande och 
diskuterande samtal på skolans matematiklektioner. Dessa samtal är också för få då eleverna 
besöker ett science center vilket begränsar elevernas möjlighet till ett aktivt deltagande. Detta 
finns även bekräftat i studien som utfördes av Tal & Morag (2007). Studien visade att den 
kommunikation som skedde var i huvudsak genom frågor som var på en lägre kognitiv nivå 
vilket resulterade i begränsad möjlighet att delta på ett aktivt sätt. 

I studien fann jag svaret att ett studiebesök fungerade som en intressehöjare generellt sett. Att 
inte alla elever tyckte att det ökade intresset för den övriga undervisningen i matematik och de 
naturorienterande ämnena tror jag uteslutande beror på att jag inte hade varit nog tydlig i min 
genomgång av de olika typerna av kunskap som finns. Om eleverna hade haft klart för sig 
vilka olika typer av kunskaper det finns hade de sett att de hade utvecklat sina kunskaper i 
matematik och de naturorienterande ämnena. Detta hade lett till ett ökat intresse av 
klassrumsundervisningen. 

När jag började studera det informella lärandet ställde jag upp ett syfte som jag sedan har sett 
att jag har uppfyllt. 
Jag har beskrivit och analyserat elevers upplevelser av det informella lärandet i matematik 
och naturvetenskap som sker vid science centers. Vid denna analys så har jag också fått svar 
på de forskningsfrågor jag ställde upp. Nedan kommer jag också att ange hur denna 
undersökning kommer att påverka min framtida profession och hur man kan forska vidare. 

Fortsatt forskning 

Det finns väldigt lite forskningen inom det informella lärandet bland elever i tidiga år . Det 
skulle vara intressant att utforska detta vidare och eventuellt göra jämförelser med de studier 
som finns för äldre elever. Vilka likheter och skillnader finns det? Bör museer och science 
center bemöta olika åldersgrupper på olika sätt, hur och varför? Hur skiljer sig 
intresseväckande aktiviteter sig åt beroende på ålder? Vilka faktorer är med och påverkar 
elevers lärande och hur kan vi pedagoger påverka det?  Det vore även intressant att undersöka 
vidare om pedagogens roll vid studiebesök. Hur ska pedagogen förbereda arbetet för att få 
maximal effekt av det informella lärandet vid institutionerna? Det skulle också vara intressant 
att undersöka hur science center skulle kunna lyfta fram matematiken så att den blir lika 
synlig som naturvetenskapen i deras utställningar.  

Implikationer för min kommande lärarprofession  

Jag kommer att använda mig av studiebesök i min fortsatta profession, eftersom att det 
utvecklar fler aspekter av elevernas kunskap. Detta eftersom att den forskning jag har läst 
tillsammans med min studie visar på hur viktig kommunikation och tillgång till artefakter är 
för kunskapande. Detta är något som jag under utbildningens gång velat utveckla hos elever 
under praktiken, få bort fokuset från kvantitetstänkandet till att fokusera på kvalité i 
undervisningen. Jag vill kunna ägna utvalda ämnesområden mer tid och på det sättet få mer 
kvalité på undervisningen. 
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En annan viktig uppgift i läraryrket är att individualisera lärandet, se till att all elever kan 
utvecklas. Ett studiebesök kan hjälpa de elever som lär sig mer genom att känna på saker och 
diskutera. Att skapa kunskap är att omsätta sin kunskap i en process! 

För att ett studiebesök ska vara givande måste det finnas tid, pengar och besöken måste vara 
välplanerade med en inledning och en uppföljning. Detta för att eleverna ska känna igen 
kunskaperna och kunna uppleva dessa under studiebesöket. Det är även viktigt att visa 
eleverna att de kan knyta an kunskapen som de känner igen från skolans undervisning till 
laborationerna på science centret.  
 
För att jag som lärare ska kunna arbeta med det informella lärandet så måste jag diskutera 
med mitt arbetslag om vinsterna för alla teoretiska ämnen med ett studiebesök, så att de ställer 
upp med tid och ser hur deras ämne kan vinna på ett studiebesök. 
För att få pengar till ett studiebesök så krävs det att jag som lärare har god kontakt med 
näringslivet i närområdet, samt att jag har god koll på skolans ekonomi. Jag måste också 
övertyga rektor och möjliga sponsorer om vinsterna med ett studiebesök. 
Vad gäller planeringen är det viktigt att jag som lärare har god kontakt med platsen jag vill 
göra studiebesök på. Detta för att jag ska kunna förbereda eleverna på vad som kommer att 
göras på studiebesöket samt för att kunna påverka studiebesökets undervisning. Jag måste 
även berätta om mina förväntningar på studiebesöket för dess personal. Detta eftersom är 
viktigt att personalen förstår vikten av att eleverna får möjlighet att diskutera de kunskaper de 
har och sedan prova sina teorier för att kunna gå vidare i sitt lärande. När vi kommer tillbaka 
till klassrummet är det viktigt att jag har en sammanfattande diskussion där eleverna får visa 
sina nyvunna kunskaper.  
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Bilaga A 
 

Blooms taxonomi för lärandemål  
Kognitiva mål1  

Kunskapstaxonomi med några aktiva verb för lärandets resultat  
 

                                           
 
Faktakunskaper  Förståelse  Tillämpning  Analys  Syntes  Värdering  

Komma ihåg  Förstå med egna 
ord  

Använda i den 
aktuella 

kontexten  

Ta isär i 
komponenter 
för att förstå 
strukturen  

Sammanställa 
nya mönster och 

strukturer  

Bedömning 
genom kriterier  

Definiera  
Beskriva  
Nämna  
Välja  

Identifiera  
Lista  

Lokalisera  
Citera  

Recitera  
Upprepa  
Markera  

Ange  

Förklara  
Försvara  

Skilja  
Utveckla  

Generalisera  
Ge exempel  

Förutse  
Skriva om  

Sammanfatta  
Använda  

Kunna tillämpa  
Beräkna  
Bevisa  

Upptäcka  
Modifiera  
Verkställa  

Förutse  
Förbereda  
Producera  
Relatera  

Visa  
Lösa  

Använda  
Skissera  

Identifiera  
Urskilja  
Illustrera  
Peka ut  
Relatera  

Välja  
Separera  

Indela  
Sortera  

Differentiera  
Skissera  

Ange  
Kritiskt 
bearbeta  

Kategorisera  
Kombinera  

Ställa samman  
Utarbeta  

Skapa  
Tänka ut  

Konstruera  
Förklara  

Framställa  
Modiviera  
Organisera  

Planera  
Rekonstruera  

Relatera  
Sammanfatta  

Värdera  
Jämföra  

Komma fram 
till  

Konstrastera  
Kritisera  
Förklara  
Motivera  
Bevisa  
Avgöra  
Relatera  

Sammanfatta  
Stödja  

Försvara  
Föreslå  

Ta ställning  
Repetera någon 

annans definition 
av en princip  

Förklara 
principen genom 
exempel på dess 

användning 
inom andra 

områden  

Personligen 
använda 

principen på 
procedurer i 

verkliga 
situationer  

Kan separera 
fakta från 

antaganden i 
principer  

Kombinerar ett 
antal principer 

till en ny 
fungerande 

strategi  

Bedöma 
användningen 

av den nya 
strategin  

 
 
Modellen bygger på en sammanfattning och översättning som Khalid El Gaidi gjort efter Gronlund N.E. How to 
Write and Use Instructional Objectives.(2000) 
1 
Bloom Benjamin S. and David R. Krathwohl. Taxonomy of Educational Objectives: The 

Classification of Educational Goals, by a committee of college and university examiners. 
Handbook I: Cognitive Domain. New York, Longmans, Green, 1956.  
 

 

 

 

 

 



	  

	  

	  

Bilaga B 

 

Enkät 1 
Nu har ni läst lite om ljus på NO-lektionerna och fått besöka Vetenskapens Hus. Jag vill att ni 
tänker på VAR och HUR ni har lärt er om ljus. Ni kan välja skriva ert namn eller vara 
anonyma. Ni kan välja ringa in ett eller flera svarsalternativ samt ge en liten kommentar efter 
varje fråga. Ta god tid på Er att fylla i detta papper: 

Namn: _____________________________________________ 

Klass: __________ 

 

1. Vart tycker DU att du lärt dig mest om ljus? 

 

Jag har lärt mig mest om ljus i skolan (lektioner) 

 

Jag har lärt mig mest om ljus i skolan (laborationer) 

 

Jag har lärt mig mest om ljus i skolan (frågestunder) 

 

Jag har lärt mig mest om ljus i samtal med kamrater 

 

Jag har lärt mig mest om ljus från TV/Musik 

 

Jag har lärt mig mest om ljus i samtal med föräldrar/andra vuxna (inte lärare) 

 

Jag har lärt mig mest om ljus från genomgången på Vetenskapens Hus 

 

Jag har lärt mig mest om ljus genom att göra försöken på Vetenskapens Hus 

Kommentar:  

 

 



	  

	  

	  

 

2. Jag förstår att ni lärt Er genom en kombination av dessa saker. Därför ber jag er säga var ni 
lärt er mest om ljus. Tycker du att ni fått tillräckliga kunskaper om ljus i skolan? Med det 
menar jag, tycker ni att ni kunde följa med på introduktionen! 

 

Ja 

 

Nej 

 

Kommentar: 

 

 
Har du fått några nya idéer till ert projekt från dagens ”utflykt’? 

 

Ja 

 

Kanske 

 

Nej 

 

Kommentar: 

 



	  

	  

	  

Bilaga C 

Enkät 2 
Nu har det gått några dagar. Jag vill att ni ”utvärderar” dagen i NO/Ma. Ringa in det svar som 
du vill svara. 

 

1. Jag tyckte att jag lärde mig mer NO på Vetenskapens Hus 

 

Jag tyckte jag lärde mig mer Matematik på Vetenskapens Hus 

 

Vad tyckte du var det viktigaste med besöket (det DU kommer att komma ihåg)! 

 

Jag tyckte om att de hade material som vi inte har i skolan. 

 

Jag kommer att komma ihåg teleskopet 

 

Jag kommer att komma ihåg genomgångarna (att det gick att använda både Ma/NO i 
utställningarna)  

 

2. Tycker du att du vet hur man kan använda Ma/NO? 

Ma 

NO 

 

3. Tycker du att besöket var mest riktat mot Ma eller NO?  

Ma 

NO 

Kommentarer: 

 

 



	  

	  

	  

Bilaga D 

 

Intervjufrågor lärarintervju 

 

1. Hur upplever du som lärare elevernas respons när ni pratade om studiebesöket inför 
Vetenskapens Hus?  

2. Kan du ge några konkreta exempel på vad eleverna sa innan besöket? 
3. Hur upplever du som lärare elevernas inställning till studiebesöket efter Vetenskapens 

Hus? 
4. Kan du ge några konkreta exempel på vad eleverna sa efter besöket? 
5. Vad upplever du som lärare att eleverna lärt sig under studiebesöket? 
6. Vad och på vilket sätt märkte du av studiebesöket i efterföljande skolarbete? 
7. På vilket sätt påverkades elevernas lärande av studiebesöket? 
8. Hur upplever du att elevernas intresse för NO/Ma påverkades av studiebesöket? 

 


