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1 Inledning

Jag valde att göra ett arbete inom den naturorienterande undervisningen i skolan. Jag har

länge ansett att det går att göra NO-undervisningen roligare och mer praktisk än vad den är på

många skolor. Främst då biologi, vilket är det ämne som jag brinner mest för.

Många elever i dagens skola har litet eller inget intresse för naturen. Varför det? Jag kan bara

anta att de inte vet så mycket om den eller helt enkelt inte är intresserade. Därför sitter en stor

del av ungdomarna inne och tittar på TV och video eller spelar data. Om de är ute, är det

oftast i den syntetiska miljö av betong som mänskligheten byggt upp. Det är inte längre som

förr i världen då föräldrarna traderade sina kunskaper om naturen till sina barn. Istället är det

många föräldrar som tar för givet att skolan kommer att ge deras barn den kunskap de behöver

och inriktar sig i stället på sin karriär. Visst bidrar skolan med en stor del av den teori och

erfarenhet som en elev kräver för att kunna bli attraktiv på arbetsmarknaden som vuxen men

den saknar ändå den personliga kontakt som till exempel en skogspromenad med sin

förälder/föräldrar skulle ge.

Med en mer praktisk form av undervisning skulle jag vilja hjälpa de elever, som inte är

intresserade eller inte vet så mycket om naturen, att tänka om. Få deras ögon att öppnas och

visa att det finns mycket i naturen som är spännande och värt att lägga märke till. Väcks sedan

ett intresse så kommer kunskapen med den. Eleven får en vilja att lära sig och den viljan är,

anser jag, viktigare än kunskapen. Om jag får citera Michel de Montaigne (1533-92) i det

avseendet så har han rätt i ”att undervisa är inte att fylla en hink utan att tända en eld.” Jag

tror på det och därför vill jag med mitt arbete och mina undersökningar se om min hypotes

stämmer. Mitt arbete bygger visserligen på studier av ett formicarium (myrsamhälle) men jag

vill poängtera att mitt huvudsakliga syfte är det praktiska tillvägagångssättet i att levandegöra

biologiundervisningen.

När jag själv var ute på praktik, dels på mellan- och dels på högstadiet såg jag inte mycket

praktisk tillämpning av biologi på biologilektionerna. Skräckexemplet är när eleverna sitter i

ett klassrum och får sina kunskaper om naturen genom böcker. När de sedan läst ska de

besvara instuderingsfrågorna i slutet av kapitlet. När jag tänker på det får jag kalla kårar
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utmed ryggraden och minns tillbaka på min egen tid som elev då jag fortfarande var ung och

stark. Den var just sådan.

Jag anser att böcker skall vara ett komplement till biologiundervisningen och inte ta för stor

plats under lektionstid. Under den planerade undervisningstiden skall man istället ta tillfället i

akt att få fram viljan att lära sig hos eleverna.

1.1 Syfte
Jag vill med mitt arbete undersöka möjligheterna och svårigheterna med att ha praktisk

biologiundervisning i skolan. Mitt arbete bygger på studier av myror i formicarium (myrfarm)

men jag vill ändå stryka under att det är det praktiska tillvägagångssättet jag vill undersöka.

Det vill jag göra genom att se hur elever agerar genom att forma ett engagemang och intresse.

Jag vill också se hur läraren agerar i de situationer som kan uppstå vid ett sådant förfarande

samt hur lärarna ställer sig till att integrera olika ämnen med varandra vid ett sådant projekt.

1.2 problemformulering
-     Hur agerar elever inför praktisk undervisning i skolan?

-     Hur påverkas motivationen och engagemanget hos eleverna vid ett praktiskt arbetssätt?

-     Vad innebär det för läraren att starta och genomföra en sådan typ av undervisning?

-     Vilka möjligheter/svårigheter innebär det för elever?

-     Finns det möjlighet för integration mellan olika ämnen vid ett sådant förfarande?

1.3 Metod
I mitt arbete har jag använt mig av en klassrumsundersökning som jag, i två månader i

Hudene skola, utförde tillsammans med en 5-6:a. Denna undersökning bestod i att eleverna

skulle bygga ett formicarium. Jag har även hittat relevant litteratur och använt mig av

intervjuer av lärare och elever.
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1.3.1 Undersökning

Jag har genom min undersökning studerat engagemanget och samarbetsviljan hos elever i en

5-6:a. Eleverna har i grupper fått bygga myrfarm, formicarium, som vi sedan har koloniserat

med den svarta tuvmyran, Lasius niger. Eleverna har på det sättet fått tillfälle att studera

myrorna i en miljö där man har haft full insyn i ett myrsamhälle. Gruppmedlemmarna har

samarbetat vid konstruerandet av myrfarmen samt sett till att samhället har underhållits

korrekt, i form av föda och vatten för myrorna. När eleverna studerade myrorna tog jag

tillfället i akt att studera dem. Jag tittade på om de verkade tycka det var roligt, hur samarbetet

och uppgiftsfördelningen fungerade samt i slutet också om de hade lärt sig någonting av

projektet. Det sistnämnda kunde studeras efter det att eleverna skrivit ett litet kunskapstest (se

bilaga 1) där inte bara frågor om myror var relevanta utan också frågor om vad eleverna

tyckte om att arbeta på det här sättet. Testet var enbart för min egen del och eleverna kommer

inte få några resultat på vad de har skrivit.

Jag har även fått tillfälle att studera mig själv i många avseenden. Mest med avseende

förberedelser, tydlighet i instruktioner samt kontrollen över grupperna.

1.3.2 Litteratur

Jag har genom egna sökningar fått tag på relevant litteratur. Främst har den litteratur som jag

ansett relevant letats upp på biblioteken men jag har även tagit del och fått tips från gamla

examensarbetens referenslistor där det dykt upp ett och annat matnyttigt.

Litteraturen behandlar främst olika pedagogiska arbetssätt där författarna är inriktade på

utomhuspedagogisk eller praktisk pedagogik. Jag har valt att särskilt belysa de många olika

teorier om kunskapsinlärning som jag funnit värda att ta upp och som passar i sammanhanget.

Det har inte varit lätt att finna några negativa sidor eller svårigheter av just det här

pedagogiska arbetssättet i skrift. Det som tas upp är det som jag själv upplevt under projektets

gång.
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1.3.3 Intervjuer

Jag ville med mina intervjuer se om det i möjlig mån finns utrymme för ett mer praktiskt- och

utomhuspedagogiskt arbetssätt och möjligheten med integration mellan ämnen. Samtidigt har

jag intervjuat elever om projektet och de har fått säga sina åsikter om ett sådant sätt att arbeta.

Jag valde att använda mig av öppna frågor och ställde även följdfrågor till varje fråga som

helt var improviserade för att skapa en samtal mer än en intervju. Följdfrågorna kommer inte

vara med utan var mer ett stöd för mig för att bilda mig egen uppfattning bättre.

Intervjuerna gjordes på Hudene skola, dels med läraren som var med om projektet dels med

av de elever som deltog i arbetet. Jag använde mig av papper och penna när jag gjorde

intervjun och skrev ner det som sades. När jag  kom hem renskrev jag intervjun.

1.4 Hudene skola

Hudene skola ligger i ett samhälle vid namn Hudene. Samhället ligger cirka en mil från

Herrjunga och tillhör den kommunen. Skolan är en liten skola på landet som ligger i nära

anslutning till naturen. I skolan går cirka 90 st elever och åtta st lärare har ansvar för deras

utbildning. Eleverna får skolskjuts till och från skolan från närliggande bosättningar. Många

av lärarna jobbar deltid och skolan har haft ett omfattande personalbyte. Detta beror på att

skolan har varit föremål för nedläggning men turbulensen har just lagt sig då man nu har

beslutat att en ny skola skall byggas i anslutning till den gamla. Lokalerna i skolan är

utspridda i tre byggnader vilket har gjort det svårt att få ett effektivt elevsamarbete och därför

skall man nu bygga en helt ny byggnad där alla lokaler är samlade på ett ställe. Andra saker

som anses jobbigt är till exempel transport av TV-utrustning fram och tillbaka från de olika

byggnaderna eftersom skolan bara förfogar över en TV och en video. En av lokalerna som

används nu är en gammal kyrkobyggnad som har gjorts om till ett klassrum. För att ha

undervisning i slöjd, idrott och hemkunskap måste eleverna åka buss in till Herrjunga vilket

anses jobbigt både bland elever och lärare. När den nya skolan står klar kommer det att finnas

möjligheter att undervisa i dessa ämnen på plats, vilket kommer att vara uppskattat.

Skolan har innan haft ett arbetssätt som är mycket åldersintegrerat, mycket beroende på att det

är så få elever. Klasserna är uppdelade i en förskola-2:a klass, en 3-4:a samt två 5-6:or. Den

konstellationen kan ändras beroende på hur många elever som tillkommer eller faller ifrån

mellan läsåren. De äldre eleverna har tidigare arbetat med de yngre men nu är samarbetet mer
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över parallellklasserna. Det beror på det stora personalbyte som har skett under senare tid. Det

är två stycken lärare som turas om att ha utbildning i varje klass. Samarbetet mellan lärarna

fungerar trots lokalernas placering bra och det är en trevlig stämning dem emellan. Dock tror

de att samarbetet kommer att bli mycket bättre när de väl fått den nya skolan. Rektorn på

skolan hade tidigare tjänst på flera småskolor samtidigt som på denna men har nu fått

heltidstjänst på Hudene skola.
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2 Litteraturgenomgång

2.1 Olika pedagogers och filosofers kunskapssyn

” Den levande kunskapen finns inte i böcker, påståenden eller verbaliserade teorier. Det vill

säga vi kan heller inte finna den i hjärnan eller själen. Den levande kunskapen finns endast i

form av levande människor i deras verksamheter. Teorin blir kunskap först när dess språkliga

meddelande omsätts i levande praktik.”

                                                                                                     B. Molander, Kunskap i handling.

Det är skillnad på teoretisk och praktisk kunskap. Dock kan man ofta uppnå teoretisk kunskap

genom att använda sig av den praktiska och tvärtom. Aristoteles (384-322 f.Kr.) hade inte en

sådan världsbild som bara utgick från teoretisk kunskap och teoretiskt tänkande. Han ansåg

också att för att sätta tanken i rörelse krävs att det utförs en praktisk handling och att

ändamålet är praktiskt. På så sätt uppnås också viss teoretisk kunskap (Dahlgren &

Szczepanski,1997). För att nämna ett exempel kan man tänka sig en person som skall lära sig

köra bil. Personen lär sig i teorin hur bilen fungerar och vilka trafikregler som gäller. På det

här sättet har nu personen erhållit en teoretisk grund för att tillämpa och omvandla  den till

viss praktisk kunskap om hur han skall köra bilen. Om han sedan lyckas att överföra teorin till

praktisk användning i någon större utsträckning är irrelevant. Men personen i fråga har i alla

fall fått en teoretisk bas som han kan överföra till praktisk kunskap.

Även empirister som Locke och Hume hade vissa likheter med Aristoteles sätt att tänka. De

ansåg att ingenting existerar i medvetandet som inte har kommit från våra sinnen. Enligt J.

Locke (1632-1704) tränger sinnesförnimmelser som lukt-, smak-, syn- och hörselintryck in i

ett tomt medvetande. Dessa intryck bearbetas i vårt medvetande till reflexionsidéer. D. Hume

(1711-1776) förespråkade också den direkta erfarenheten. Han utgick från vårt vardagliga,

omedelbara intryck av världen och talar om två slags föreställningar: intryck och idéer. En

omedelbar förnimmelse av den yttre verkligheten blir vårt sinnesintryck, så kallad original,

medan minnen av sådana förnimmelser blir idéer. Idéerna kallade Hume för bleka kopior av

originalen och att i vårt medvetande ligger den direkta orsaken till idén gömd. Dahlgren &

Szczepanski, (1997)
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Jean Jacques Rousseau (1712-1784) var en man som hade en klar åsikt om att det var viktigt

att barnen under uppväxten får möta verkligheten. Lärandet stimuleras i första hand i leken

och genom direkt sinnlig erfarenhet. Den kunskap man får genom egna erfarenheter är mer

värd än den som förmedlas genom den etablerade kulturen. Hartman (1995). Ett citat ur hans

uppfostringsroman Emile eller Om uppfostran beskriver hans syn på det hela:

” Eftersom allt som tränger in i människans intellektuella medvetande, kommer dit genom

förmedling av hennes sinnen, är hennes första förstånd av sinnlig art. Våra första lärare i

filosofi är våra fötter, våra händer, våra ögon. Att ersätta dessa med böcker är inte att lära

oss att tänka förnuftigt; det är att lära oss att lita på andras förnuft, att lära oss mycket och

ingenting veta”. ( Hartman, 1995, s.146)

Rousseau talade för ett brett humanistiskt bildningsideal som omfattade hela människan, både

kropp och själ, teori och praktik ( Hartman, 1995).

Enligt I. Kant (1724-1804) är det våra sinnen och vårt förnuft som bidrar till vår kunskap om

världen, det vill säga förnuftets ordningsprincip frågar efter orsaken till en händelse.

Materialet till vår kunskap om världen kommer via sinnena, men detta material rättar sig

också efter förnuftets egenskaper. Vårt förnuft måste bearbeta våra erfarenheter för att vi skall

få kunskap, det vill säga kunskap som reflekterad erfarenhet. (Dahlgren & Szczepanski, 1997)

Reflektion är ett viktigt begrepp i det här sammanhanget. Hur lär en person sig när han inte

reflekterar över det han har lärt sig?  Den frågan är svår att svara på men svaret kan vara det

att dagens elever inte får tid att reflektera över sammanhanget i den mån som de kanske hade

behövt. De får inte tid att tänka och knyta samman med egna erfarenheter som de fått under

sitt liv. På det här sättet blir kunskapen bara lösa fragment vilka helt kan sakna sammanhang

om man inte ser hela bilden framför sig. Att reflektera hjälper förnuftet att pussla ihop alla

lösa bitar till en större del som i sin tur skall pusslas ihop med andra stora bitar, och så vidare.

Som exempel kan nämnas alla naturorienterande ämnen. Kemi, fysik och biologi är måhända

helt olika ämnen för en elev, men de behandlar egentligen samma sak: Naturen. Man har bara

delat in den i olika områden som alla har med varandra att göra.

En annan pedagog vid namn John Dewey (1859-1956) ansåg att läroboken är guiden före

elevers personliga upptäcktsresor och underlättar i hög grad studier av olika verkligheter.
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Men kunskap i böcker var för honom död och ofruktbar. Det är först när en bok, en kurs, ett

ämne stimulerar till ett aktivt sökande som man kan tala om egentlig kunskap. Mycket av det

Dewey byggde sin pedagogik på var också Darwins utvecklingsteori som gick ut på att våra

egenskaper är resultatet av en lång biologisk utveckling som premierat sådana kropps- och

beteendeegenskaper som gynnat individens överlevnad och fortplantning. Slutsatsen av det

var att våra sinnen och vårt förstånd fungerar på sådant sätt att vi kan klara oss i vår miljö

men de inte kan ge oss sanningen om världen och tillvaron. Med det ansåg Dewey att

kunskaper uppstår när vi prövar oss fram i arbete och handling, learning by doing. Genom

sina sinnliga erfarenheter kunde man sedan reflektera över handlingen och på så vis uppnå

kunskap. (Henry Egidius,1999)

I propositionen om läroplan 80 för den svenska grundskolan citerade den dåvarande ministern

Birgit Rodhe (fp) så gott som ordagrant från Dewey när hon skrev:

” Rent allmänt bör det i de flesta situationer vara rimligt att utgå från elevernas

verklighetsbild, att bygga vidare på deras nyfikenhet och deras egna frågor. Den

välstrukturerade kunskapsmassa som finns samlad inom olika traditionella ämnen får aldrig

vara startpunkt för skolarbetet. Men lika viktigt är att undervisningen sedan för eleverna

vidare och vidgar deras verklighetsuppfattning utöver det provinsiella i tid och rum.”

(Proposition 1978/79:180, sid 14-15 och 48)

Enligt Lgr 80 skulle orienteringsämnena behandlas genom att eleverna arbetade med projekt

eller teman, helst ämnesöverskridande. För att något sådant skulle ske krävdes emellertid

djupgående förändringar i läroklimatet på de enskilda skolorna, förändringar som på de flesta

skolorna aldrig blev av på grund av timfördelning, lokaler olämpliga för projektarbeten samt

lärare obenägna att handleda i ämnen som de inte var specialister på och så vidare.

Enligt Jean Piaget (1886-1980) är intelligensens mest väsentliga funktioner att begripa och att

uppfinna. Med att uppfinna menar han att konstruera strukturer genom att strukturera

verkligheten. Han påvisar också att de två funktionerna är tätt förenade eftersom den som

skall rekonstruera  ett verkligt fenomen måste begripa vad den bakomliggande orsaken till

fenomenet är. För att lyckas med det är personen i fråga beroende av en förmåga att uppfinna,

skapa eller återupptäcka. Piaget nämner också att kunskapsmedvetandet, intelligensen, är

resultatet av en sammansmältning av verkligheten med den allmänna och nödvändiga

koordineringen av handlingsmönstren.
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Att ha kunskap om ett objekt är att ha agerat i förhållande till det, att ha transformerat det och

att ha begripit denna transformation genom själva de transformerande handlingarna.

Kunskapsmedvetandet växer fram ur handlingarna. Att ha kunskap är att ha assimilerat

verkligheten genom sin konstruktion och därmed utvecklat en förståelse utifrån sina

handlingar. (Dahlgren & Szczepanski, 1997)

2.2 Vad säger styrdokumenten?

I Lpo-94 och kursplanerna för grundskolan kan man på flera ställen hitta stöd för tillämpning

av praktisk undervisning. Jag har valt att välja ut dem som jag anser är relevanta i

sammanhanget.

2.2.1 Lpo-94

Skolan skall sträva efter att varje elev:

-    utvecklar nyfikenhet och lust att lära,

-    utvecklar sitt eget sätt att lära,

-    lär sig att arbeta både självständigt och tillsammans med andra,

- lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden

och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden

och förhållanden. (Lpo-94 s.9)

Skolan skall i sin undervisning i de naturorienterande ämnena sträva efter att eleven:

-    upplever upptäckandets och experimenterandets glädje och utvecklar sin lust och förmåga

- att ställa frågor om fenomen i naturen, får en fördjupad förståelse för det

naturvetenskapliga arbetssättet och utvecklar sin förmåga att redovisa sina iakttagelser,

slutsatser och kunskaper i skriftlig och muntlig form. (Lpo-94 s.31)
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2.2.2 Kursplaner

 I kursplanerna står det att med utgångspunkt i naturupplevelser och iakttagelser skall

biologiundervisningen skapa förståelse för livets villkor och sammanhang i naturen. Mål att

sträva mot som är intressanta i det här avseendet gällande biologi är:

-     att eleven utvecklar sina kunskaper om olika livsformer och deras livsbetingelser,

- att eleven utvecklar förståelse för organismernas samspel med varandra och med sin

omgivning. (Kursplaner för grundskolan. 1994)

” Väsentliga inslag är konkreta erfarenheter och reflektion över det eleverna själva erfarit.

   Detta betyder att god tid måste ägnas åt elevernas egna undersökningar, upptäckter och

   diskussioner. Alla sinnen bör engageras och stimuleras och utrymme ges för att gå vidare

   med  egna frågor.”  (Kursplaner för Grundskolan. 1994)

2.3 Varför skall man ha praktisk undervisning?

Något som är mycket viktigt i dagens skola är att lärare måste få naturvetenskap att upplevas

som ett föränderlig område, som det ju är i vår moderna tid, snarare än som en avslutad bok

med redan upptäckta fakta. Följaktligen är syftet att få bort eleven från den vilseledande

uppfattningen om naturvetenskap som något absolut, fullständigt och beständigt.

En pedagog som förespråkar en sådan metod är Carl Rogers. Han anser att eleverna måste

motiveras till att ställa frågor och forska. Läraren skall enligt honom fastställa nivån på

undervisningen genom att lägga fram problem, skapa en miljö som är känslig för eleven samt

hjälpa eleven i de utforskande operationerna. Detta gör det möjligt, enligt Rogers, för eleven

att själv göra upptäckter i självstyrd inlärning. De kanske inte lär sig så många vetenskapliga

fakta men de får en verklig känsla av vetenskapen som ett oupphörligt sökande.

Rogers. C (1976)

Det är många pedagoger och filosofer som talar för praktisk undervisning. Just att elever skall

använda sig mer av alla sinnen är en röd tråd som ingår i många teorier. Många anser att för

att uppnå förståelse för världen och naturen måste en sådan undervisning främjas där eleverna
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kan sätta olika begrepp i sina rätta sammanhang med hjälp av sina sinnen och på så vis uppnå

kunskap. Kunskapen blir inte lika bestående om man läser böcker där andras erfarenheter

speglas utan det är de egna erfarenheterna som blir bestående. Dewey sammanfattade många

av pedagogernas syn på det hela genom sitt uttryck ”learning by doing”. Att få kunskap

genom att kombinera tanke och handling är den pedagogik som förespråkas av de pedagoger

som har nämnts ovan.
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3 Resultatredovisning

3.1 Intervjuer

Den här delen omfattar dels intervjuer av elever och dels lärare som hade klassen i fråga. Jag

tar även upp hur man bygger ett formicarium och jag tar även upp hur hela projektet fortlöpte

dag för dag.

3.1.1 Elevintervjuer

Intervjuade elever:

Kalle - klass 5

Amelie - Klass 5

Jens - klass 6

Marie - klass 6

1. Vad har varit det roligaste med arbetet?

Alla är överens om att det inte var något som var tråkigt med själva arbetet. Jens och Kalle

tycker dock att det var inte lika kul att skriva dagbok som de båda tjejerna tycker. Amelie

anser att det som gjorde arbetet roligt var att de fick arbeta så mycket själva och samtidigt lära

sig mycket. Marie var fascinerad av att se hur myrorna utvecklades och hur de arbetade. Båda

tyckte det var roligt att sköta och mata myrorna. Jens och Kalle tyckte att det roligaste var att

bygga farmen och samla in myrorna till den. Fast det var roligt att studera dem också för att

de var så livliga.

2. Vad har varit det tråkigaste med arbetet?

Killarna är ense om att dagboken inte var så rolig därför att man alltid annars fick skriva så

mycket på lektionerna. Då är det tvärtom hos tjejerna men de anser att man inte kunde skriva

varje dag för ibland så hade det inte hänt något särskilt i stacken. De tycker att det däremot

var svårt att rita en karta över myrsamhället. Amelie tyckte inte det var roligt att rita kartan

när den inte blev bra och det håller Jens också med om.
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3. Hur fungerade det att arbeta i grupper tycker ni? Fungerar det eller är det någon som

bara vill bestämma hela tiden till exempel?

Amelie säger att det för det mesta gick bra att arbeta i grupp men ibland kunde man inte

komma överens. Vems tur det var att mata myrorna och sånt.

Marie tycker däremot att det har fungerat bra i hennes grupp och hon tycker det är roligt att

arbeta i grupp eftersom man inte får göra det så ofta. Jens och Kalle tycker att ibland kunde

det bli lite stökigt. Kalle säger att det var två tjejer i hans grupp som tyckte att myror var

äckliga och därför sysslade med andra saker som de inte skulle göra. Men det var bra, tycker

Kalle, för då fick han sköta om myrorna mer.

Överlag tycker alla fyra att det var roligt och annorlunda att jobba i grupp. De kan alla tänka

sig att få göra det någon mer gång.

4. Har ni lärt er något nytt om myror som inte redan visste och i så fall vad?

Jens talar om att han inte visste att myrdrottningar flög ur stacken och parade sig ute i luften.

De tre andra nickar sitt bifall och säger att de inte heller visste det. Kalle säger att det som är

det ”häftigaste” med myror, är de arter som kunde odla svamp plus de som mjölkade bladlöss

och samtidigt vaktade dem från nyckelpigan. Kalle tycker att det var det som var roligast att

få veta om myrorna. Andra saker som inte Marie visste innan var till exempel att myran

föddes fram precis som en fjäril. Med ägg-, larv- och puppstadie innan den blev en riktig

myra. När frågan går över till Amelie säger hon att hon tycker myror är mycket gulligare nu

än innan. I alla fall svartmyran.

5. Vilka andra djur skulle ni vilja veta mer om och studera på nära håll?

Marie vill veta mer om getingar och andra småkryp, fast hon tycker att det skulle kanske vara

läskigt att studera getingar på nära håll. De kan ju stickas. Fast och andra sidan så kanske man

inte blir så rädd om man vet mer om dem, tycker Marie. Kalle är mer intresserad av rovfåglar,

till exempel kungsörnen. Rovdjur som tiger och lejon är också intressanta. Fast då måste man

åka till en djurpark, säger Kalle. Jens däremot skulle vilja studera ormar och möss på nära

håll. Han känner en kompis som har möss hemma och han tycker att de är roliga att titta på,

för de springer omkring hela tiden.
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Amelie vet inte riktigt vilka djur hon skulle vilja veta mer om. Någon slags fisk kanske skulle

vara roligt att veta mer om eller någon annan insekt.

3.1.2 Lärarintervju

I den här delen intervjuas Thobias Eriksson som är klassföreståndare till den 5-6:a som mitt

projekt gjordes i. Frågorna utgår från problemformuleringen för jag ville höra hans syn på de

frågor som jag hade utgått ifrån när jag började.

Varför skall man ha praktisk undervisning?

Av flera anledningar , för att knyta ihop teoretisk undervisning. Ofta är det, som de lär sig i

skolan, bara en massa teori och har ingen verklighetsanknytning. Om man väl får fram det

praktiska ser eleverna att det faktiskt finns på riktigt. Bra sätt att väcka elevernas intresse . Få

dem att ställa egna frågor och förhoppningsvis få dem att söka egna svar. Man lär dem även

ett nytt arbetssätt. Ett arbetssätt som är mer gångbart i framtiden. I skolan blir allt serverat och

så är inte fallet när de blir vuxna. Så därför är det väldigt viktigt att de lär sig det här

arbetssättet. Vi skall inte ge dem färdiga svar utan en metod för eleverna att hitta svaren

själva. En annan viktig sak är de eleverna som har svårt för läsning, skrivning och motivation.

I sådant arbetsförfarande får de en helt annan möjlighet att hävda sig. Från den första

skoldagen så har de hamnat efter och aldrig lyckats och nu har de en möjlighet att vara

duktiga. När de väl fått självförtroende kommer de att lyckas bättre. Det kommer i

förlängningen att dra med sig att de hämtar in delar av det som de har missat för de ser ett

syfte i det hela. De får ett mål att blicka mot. Man skall också knyta ihop det teoretiska och

det praktiska och därmed få en verklig kunskap som baseras på förståelse.

Hur påverkas motivationen hos eleven vid en sådan undervisning?

Väldigt positivt. Med vissa förbehåll och under vissa förutsättningar. Ett förbehåll är att

elever är ovana vid praktisk undervisning och med allt nytt följer ett viss intresse. Hade vi

kört praktiskt hela tiden hade de kanske inte alls fått samma engagemang. Därför är det

mycket viktigt med variation och balans mellan variationerna. Man måste ha både praktiskt
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och teoretiskt och man måste knyta samman dem. Men man kan inte heller vara velig och

byta fram och tillbaka, utan eleverna måste känna igen sig.

En förutsättning för att de skall vara motiverade är att de får rätt mängd handledning. Det får

inte vara för lätt för då lär de sig ingenting och det får heller inte vara för svårt så att de inte

klarar någonting för då dör intresset. Handledningen måste också vara balanserad.

Vad innebär det för läraren att starta och genomföra en sådan typ av undervisning.?

Tre stadier. Före, under och efter. Förarbetet är väldigt tidskonsumerande. Man måste skaffa

material, man måste pröva det själv, man måste organisera och planera. Med planering och

organisation ingår lokaler, tid , gruppindelning och även lärarresurser. Även idékläckning är

inte helt enkelt. Jag själv hade inte kommit på idén att göra ett formicarium. Planeringen hade

underlättats om man hade tillgång till en bok som redan färdiga idéer fanns. Dock är det så att

dessa böcker är det ont om i skolan idag , vad jag vet. Pengar och lärarresursfrågan är också

en fråga som sätter käppar i hjulet. Under själva arbetets gång finns det tusen och en saker

som kan gå fel. Man måste som lärare vara beredd att möta dessa problem. Men om allt flyter

väl så blir rollen som lärare en roll som blir mer av en handledare. Man behöver inte lägga

fram nya uppgifter. Däremot måste man visa eleverna var de hittar svar på sina frågor. Det är

väldigt viktigt att vara förberedd och ha läst på själv, kan man inte svaren måste man veta var

man kan hitta dem. Det ställer också krav på materialet på skolan för att man skall kunna hitta

sina svar. Arbetssättet ger stora möjligheter att vara ämnesövergripande. Efterarbetet är inte

mer än vanligt och är man duktig skall man dokumentera vad man gör. Arbetet i sig, om det

fungerar bra, så känner man att det är en bra undervisning och man är nöjd med resultatet. Om

man jämför med ett vanligt arbete så kan man uppfatta det som meningslöst men om ett

projekt som det här går bra har eleverna lärt sig massor. Och i det här fallet så har eleverna

övat både sociala, praktiska och teoretiska kunskaper. Tid går åt för att eleverna skall uppnå

de uppsatta målen i läroplanen. Då tycker jag att man kan fundera på vilka mål som

egentligen är de rätta för att en elev skall utvecklas.

Vilka möjligheter/ svårigheter innebär det för eleven?

Största möjligheten är att de elever som har svårt att hävda sig i teoretiska ämnen får chansen

att göra det vid ett mer praktiskt tillvägagångssätt. Skolan är ofta väldigt teoretisk och därför

får dessa elever en chans att visa framfötterna. En annan möjlighet är att de får en chans att
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binda ihop det teoretiska med saker i verkligheten. Beroende på hur man lägger upp det får de

också en möjlighet att fördjupa sig i det som de är intresserade av. De får också en möjlighet

att finna nya intresseområden. Det är lite av skolans uppgift att finna detta åt eleven. Och nya

intressen leder till personlighetsutveckling. Svårigheter kan man dela in i olika fack. Dels är

det grupparbete och dels individanpassat arbete. Elever som har sociala bekymmer kan ha

svårigheter med grupparbete men det gäller både praktiskt och teoretiskt arbete. Sedan är

praktisk arbete svårt för de som har tummen mitt i handen. De här svårigheterna kan göras om

till möjligheter att utvecklas under rätt förutsättningar.

Finns det möjlighet för integration mellan olika ämnen vid ett sådant förfarande?

Man ser omedelbart att de praktiska ämnena är lätta att integrera, såsom slöjd och bild. Sen är

svenskan väldigt lätt att få in, de får skriva ner sina frågor och de får läsa sig till svar och

skriva ner dem. De får även muntligt redovisa vad de har gjort. Sedan är det elevernas frågor

som styr vilka ämnen som kommer in. Geografi kan man få in om man är intresserad av var i

världen det finns olika myrarter. Samhällskunskap, om man vill veta hur myrorna styrs, och

hur människorna styrs. Engelskan kom in när de såg på film där det förekom mycket engelska

ord. Men det viktigaste av allt är lärarens fantasi, kunskap som sätter gränser på vilka ämnen

som man kan få in. Har man bara lyckats att väcka deras intresse så kommer frågorna av sig

själva. Alla barn är nyfikna av naturen. Samarbetet mellan lärarna är också mycket viktigt för

alla olika lärare behärskar olika områden.

3.2 Myrstack-formicarium

Myror är intressanta djur att studera. Dels för att myrsamhällen har en sådan organiserad

struktur och dels för att de ofta är väldigt aktiva. Alla myror är sociala insekter som lever i

större eller mindre samhällen med en eller flera drottningar. Drottningarna står för stackens

fortlevnad och ser till att det finns tillräckligt med arbetare och soldater i samhället.

Soldaterna är stackens försvar mot inkräktare medan arbetarna ser till att tunnlar byggs, föda

hämtas, byggnadsmaterial inbringas samt att de vårdar stackens ägg. Mycket av det liv en

myra lever går att studera i ett formicarium.
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Ett formicarium är en litet samhälle konstruerat med gips och modellera men man kan också

använda material som t.ex plast, betong och trä. Själva konstruktionen är enkel. Det första

som krävs är en träskiva och sedan en rektangulär glasskiva som modellera appliceras på.

Modelleran formas till ett nätverk av några millimeter tjocka strängar på skivan med vissa

tjockare partier eller klumpar i anslutning till nätverket.  Efter det fästs, med hjälp av lim eller

spik, en ram av trälister på träskivan. Glasskivan skall sedan ligga med modelleran vänd uppåt

i ramen med ett avstånd på cirka en centimeter från varje list, utom en kortsida där den skall

ligga an. En liten lucka på cirka två centimeter lämnas på en kortsida. I luckan mellan

trälisterna fästs sedan en plastslang till nätverket av modellera. Det kommer sedan att fungera

som in- och utgång för myrorna. När gjutformen till sist är klar blandas gips till en lagom

konsistens och hälls sedan över gjutformen med nätverket av modellera. Gipset ska nå

trälisternas överkant. När gipset har torkat lossas trälisterna och träskivan försiktigt och

konstruktionen vänds så att sidan med glasskivan hamnar uppåt. Sedan lyfts glasskivan bort

och modelleran avlägsnas. Resultatet blir då ett gipsblock med ett nätverk av gångar som det

är menat att myrorna skall leva i. När all modellera är avlägsnad läggs glaset tillbaks på

gipsblocket. Plastslangen  ska sitta kvar i gipsblocket.  Eftersom glasskivan låg an mot en

kortsida när gipset stelnade går det nu att skuta skivan över blocket utan behöva lyfta den. Det

underlättar sedan utfodringen av myrorna då de lätt flyr om glaset lyfts upp.

När formicariet har blivit klart krävs det bara att några myror flyttar in. Det går dock inte att

få några långlivade samhällen om man inte lyckas fånga en drottning. Det är bara drottningen

som kan lägga ägg och därmed hålla kolonin med full arbetsstyrka och naturliga

arbetsuppgifter. Den bästa arten att hålla i ett formicarium är svartmyran (Lasius niger) som

bygger under stenar och stubbar, men det går också att använda den gula tuvmyran (Lasius

flavus), som gör de karakteristiska små sandhögarna runt grästuvor. Gräv upp någon av

arternas stack med en liten spade och samla in ett antal myror i en glasburk. Sök sedan reda

på en drottning samt några puppor och lägg dem sedan i samma burk. Väl hemma appliceras
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burken till plastslangen och myrorna kommer själva att hitta till sitt nya hem. Det är vid

applicerandet viktigt att vara försiktig så att inte myrorna flyr. Bodelen av formicariet måste

hållas mörklagd, eftersom myrorna är vana att leva i mörker inne i samhället. Det görs bäst

med en svart plastbit. Se också till att det finns lite mat i stacken så att myrorna känner sig

hemma när de flyttar in. En annan sak som inte får missas är att en fuktig trasa måste läggas

under gipsblocket så att myrorna inte får en för torr miljö att bo i för då överlever de inte.

När myrorna har fått någon dag på sig att göra sig hemmastadda går det bra att börja studera

dem. Den svarta plasten kan under kort tid avlägsnas så att de inre delarna blottas. Det går då

att se hur myrorna utnyttjar de olika rummen och gångarna i gipsblocket. En håla är

barnkammare med puppor, en annan är förråd och en tredje kan vara gravplats för döda

myror. Om ett formicarium sköts på rätt sätt så går det att ha ett myrsamhälle i princip hur

länge som helst. Om tillgången på föda är stor kommer också kolonin att växa i antalet myror.

Glasburken som är applicerad till slangen går att använda sig av på många sätt. Ett sätt är att

lägga in insekter eller annan mat till myrorna så att de får en naturligt varierad diet. Då skall

man givetvis ta tillfället i akt och studera hur de har ihjäl sina byten och hur de hjälps åt att

bära tyngre objekt som larver och dylikt. En annan sak som är högintressant att studera är om

en  kvist med bladlöss läggs in i burken. Då finns en stor sannolikhet att myrorna börjar

”mjölka” bladlössen vilket är något som är svårt att upptäcka ute i naturen. Här är ett utmärkt

tillfälle att se att myror faktiskt använder sig av ”boskapsskötsel”.

I en klass är det här ett roligt sätt att engagera eleverna i biologi. Eleverna indelas i grupper på

fyra eller fem stycken. Eleverna får sedan bygga ett formicarium per grupp som de sedan låter

myror bosätta. Konstruktionen av formicariet kan ske i samarbete med träslöjden eller som ett

inslag i bilden för att på så sätt integrera andra ämnen med biologin. Insamlandet av myror

sker vid en gemensam exkursion ute i naturen med biologiläraren.

När eleverna fått sin koloni i ordning kan de sedan studera, mata och sköta om sin stack under

lång tid framöver. Det här är ett mycket bra sätt att göra eleverna aktiva och engagerade. I och

med att det blir deras egna skapelse så är sannolikheten stor att de kommer att ägna stor

omsorg om sitt lilla myrsamhälle. På det här sättet görs biologiundervisningen verklig för

eleverna och det gör att de, förhoppningsvis, blir mer intresserade av biologi som ämne i

allmänhet. Bara det att komma ifrån skollitteraturen och att istället få undervisning genom

praktisk tillämpning gör det hela mycket roligare, både för elever och lärare.
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3.3 Allmänt om tuvmyran

Trädgårdsmyra, svart tuvmyra Lasius niger ( 3-5mm ), är en mycket vanlig myra med

svartbrunt huvud och bakkropp och lite ljusare mellankropp. Drottningen är betydligt större,

8-9mm lång. Myrorna trivs i öppna, friska och torra marker, såsom trädgårdar, odlade marker,

skogar och andra störda biotoper som människan har påverkat. De bygger ofta sina stackar

och tunnlar av jord i grästuvor, under stenar, i stubbar och ihåliga stammar. Från de fritt

liggande ingångshålen anläggs dels öppna, dels övertäckta vägar till de plantor som hyser

bladlöss. Honungsdaggen är myrornas viktigaste föda, men de äter också mindre insekter och

vissa frön. Samhällena har en eller flera drottningar och kan bestå av några hundra till tio

tusen individer.

3.4 Klassrumsstudie

I den här delen kommer jag i detalj redogöra för hela min klassrumsundersökning. Det har jag

valt att göra genom att redogöra för varje dag för sig. Som underlag har jag använt mig av den

dagbok som jag förde under arbetets gång. Allt är dock inte nedskrivet här utan återkommer

under slutdiskussionen i form av tankar som dök upp. Det här avsnittet är koncentrerat på

tillvägagångssättet. Projektet pågick under måndags- och torsdagseftermiddagar under

höstterminen år 2002. Medan jag hade hand om en grupp i taget under konstruktionen fick

eleverna arbeta med sitt egna schema under deras lärares överinseende. Allt som hade med

konstruktionen av myrfarmen att göra skedde i ett grupprum i anslutning till klassrummet

eftersom alla inte kunde gjuta samtidigt. Bilder på projektet finns i bilaga 2.

Förberedelsearbete

För att spara tid och för att inte ta för mycket av lärarens lektionstid valde jag att göra tre

stycken gjutformar klara. Då jag visste att det skulle bli minst fem grupper var det helt enkelt

kostnadsfrågan som avgjorde hur många formar som gjordes. Jag använde mig av det

konstruktionssätt som nämns ovan med den enda skillnaden att skruvar användes istället för

lim. Det underlättade mycket eftersom man då kunde återanvända formarna direkt. Man slapp

då också att arbeta med lim eftersom det är mindre pålitligt än skruvar. Allt material

införskaffades i god tid och jag gjöt även ett formicarium själv för att få veta vilken mängd
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gips och lera som skulle gå åt. Det var ett bra sätt att förutse senare komplikationer som kunde

inträffa. Denna prototyp användes också som visningsexemplar för eleverna.

Dag 1

Jag började med att presentera mig och mitt arbete och vad ett examensarbete är för något.

När eleverna fick veta vad projektet handlade om och vad de förväntades att göra möttes jag

av idel positiva känslor. Eleverna fick se formicariet som byggts på förhand och jag

observerade att de verkade mycket intresserade av att få bygga ett själva. Det var ingen som

visade någon form av ointresse.

Klassen delades sedan in i fem grupper, tre grupper i femman och två i sexan. Valet att ordna

eleverna på det sättet gjordes i samråd med klassföreståndaren. Varje grupp fick ett nummer

från 1-5. Ingen åldersintegrering kunde tyvärr ske här eftersom sexorna på

måndagseftermiddagar hade hemkunskap, (dock inte under den första tiden som projektet

pågick.) Varje grupp bestod av fyra eller fem elever. Efter gruppindelningen frågade jag

eleverna vad de visste om myror i allmänhet samt vad de skulle vilja veta om dem.

Kunskapen bland eleverna var skiftande under en sådan snabb kunskapsöverblick och det

fanns också mycket som de ville veta mer om. Det var intressant att veta var klassen i helhet

stod innan man satte igång.

Inför hela klassen visade jag sedan kort hur man konstruerade ett formicarium och visade

även min prototyp. Momentet med leran på glaset samt hur plastslangen skulle sitta gick jag

igenom mer noggrant.

Eftersom jag bara hade tre formar till mitt förfogande tilläts femmorna att börja gjuta

formicariet, en grupp i taget. En faktor man måste räkna med är att gipset torkar väldigt

snabbt efter det att man har blandat det med vatten. För att det då inte skulle ske några

missöden, eftersom gips är dyrt och man behöver i det här fallet stora mängder av det, valde

jag att endast en grupp i taget fick gjuta. Själva förarbetet innan gjutningen lät jag dem arbeta

själva medan jag själv passade på att studera hur eleverna arbetade i gruppen. Innan gipset

skulle blandas och hällas i formen kontrollerade jag dock om det såg bra ut samt att glas och

slang satt rätt. Gjutningen i sig medgav inte heller några problem, förutom att det för någon

grupp blev lite klumpar i gipset, beroende på att ingredienserna var för dåligt blandade. Det

var ändå ingen som helst fara med den, även om vi befarade att den hade blivit misslyckad.

När den hade torkat var den helt användbar.
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När alla femmorna var färdiga med gjutningen städades det och sedan var dagen slut och

gipset fick stå och torka över natten.

Dag 2

Dagen började med att de tre grupper som gjutit en form tog loss formicariet från gjutformen.

Efter det avlägsnade de all modellera från gipset och då var deras formicarier klara. De blev

väldigt förtjusta över vad de hade åstadkommit vilket var roligt att se, eftersom det då kändes

som jag lyckats skapa en idé som de tyckte var roligt.

När de var klara med att lossa sina gipskonstruktioner gjorde de rent formarna från överblivet

gips och skruvade ihop formarna igen. Efter det så var det sexornas tur att gjuta sina

myrfarmar. Det gick till på samma sätt och det var inget som behövde ändras i utförandet. Allt

gick smidigt. Sexorna lyckades dock med att inte få några gipsklumpar alls i sina blandningar

vilket resulterade i att de fick närmast perfekta gjutningar. Tjejerna i grupperna var noga med

att leran placerades på glaset så att gångarna skulle bli fina och det skulle finnas viss symetri.

Killarna tjatade inte emot. Gipset ställdes för att torka och eleverna städade upp efter sig och

gick sedan tillbaka till klassrummet för att ägna sig åt eget arbete.

Dag 3

Förmiddagen ägnades i stor utsträckning till att jag själv rekognoserade miljön runt skolan.

Detta gjordes främst med tanke på att om eleverna inte själva skulle hitta några myrbon. Den

säkerhetsåtgärden ansåg jag var nödvändig eftersom vi skulle ha fem drottningar att placera i

elevernas formicarier. En drottning till varje grupp. Även om den svarta tuvmyran är en

mycket vanlig myrart ville jag ändå försäkra mig om att den fanns i området. Då skolan låg i

anslutning till skog och ängsmarker hade jag inga problem att finna det jag sökte. Jag ville

även att eleverna skulle se andra slags myror så därför tittade jag också efter myrstackar i

skogen och rödmyrebon ute på gräsmattan utanför skolan.

På eftermiddagen bad jag alla eleverna att, gruppvis, gå ut och leta efter myror. Det spelade

inte någon roll vilken myrart de hittade samt att de också skulle hitta myrbon av olika slag. De

fick en kvart på sig att uträtta sin uppgift.  Dagen var solig och varm så det medförde inga

problem med några elever som inte ville gå ut. Tvärtom var de givetvis glada att slippa

lektioner i klassrummet. Det uppstod genast aktivitet och eleverna skyndade sig att finna

myror. I det här momentet hade jag läraren som hjälp för det hade varit svårt att behålla
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kontrollen själv i det här läget. Efter en kvart samlades alla elever runt mig och varje grupp

fick visa ett eller flera ställen där de funnit myror och myrbon. När vi gick runt, lät jag dem

ställa frågor om myror i allmänhet samtidigt som jag ställde en del frågor till eleverna. Vid

det här laget hade jag kommit underfund med att det var svårt att ha tjugofem elever ute

samtidigt då de i slutet av genomgången började låta tankarna förirra sig på annat håll. Därför

blev det så att jag valde ut två grupper som skulle följa med mig och finna myrdrottningar åt

sitt myrbo i gips, medan resten av klassen följde med läraren. Därefter bytte vi så att två andra

grupper fick gräva efter myror etc.

Jag delade ut en plastburk till varje grupp som de skulle använda att fånga myror i.

Först prövade vi att gräva i ett av de myrbon eleverna själva hade hittat och mycket riktigt

hittade vi rätt så snabbt två myrdrottningar. Dock hittade vi inga ägg att ta med vilket var lite

synd. Eleverna tog sedan och fångade in ett tiotal arbetare i sina burkar. De två grupperna

skulle efter infångandet av myrorna gå och kolonisera sina färdiga formicarier med dem. Här

tvingades jag att be klassföreståndaren om hjälp så att han kunde vara till hands, ifall eleverna

behövde vägledning. Själv hjälpte jag övriga grupper att finna drottningar och arbetare.

Inflyttningen av myrorna skedde utomhus och med hjälp av en tratt som sattes på slangen.

Sedan var den bara för eleverna att skaka ner myrorna i gipskonstruktionen. Det här

momentet var det jag hade fasat för och trott att det var det som skulle bli mest komplicerat.

Men det löpte förvånansvärt smidigt och gick faktiskt också så snabbt att jag hade gott om tid

över, vilket jag inte hade planerat. Arbetet gick väldigt bra och eleverna var verkligen

intresserade, även om det fanns vissa tjejer i sexan som absolut inte vill ta i en myra. De

tyckte att myrorna var äckliga och blev lite rädda när någon närmade sig dem med en myra i

handen. De behövde inte ta i någon myra. Däremot ville de gärna vara med och mata myrorna

samt titta på dem när de väl var inne i formicariet. Då var de inte lika rädda längre.

När alla grupper hade blivit klara med sin kolonisation av myrfarmen fick de först täppa till

ingångshållet, genom slangen, med eltejp. Sedan var det fritt fram att mata myrorna med

honung som jag tagit med hemifrån. Eleverna fick, resten av dagen, studera sina myror som

de hade fångat in. Det var endast femton minuter.

Innan dagen tog slut placerades alla formicarier i grupprummet där de täcktes över med

tygstycken som fanns till vårt förfogande. Ett viktigt moment för att myrorna skulle få tid att

aklimatisera sig till den nya omgivningen.
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Dag 4

Dagen började med att eleverna fick en uppgift. De skulle skriva en dagbok om vad som

hände i stacken. Varje måndag och torsdag som vi plockade fram formicarierna skulle

eleverna skriva något om vad de hade observerat. De skulle också rita en karta över stacken,

och i samspråk med gruppen, skriva vad de olika rummen användes till av myrorna. Vissa

alternativ hade givits som till exempel soprum, drottningkammare och

äggkläckningskammare. Dagboken skulle skrivas på linjerat papper och den skulle ha en

framsida med bild på. Lite fakta om myror skulle också stå med i början.

I det här avsnittet mötte jag för första gången lite motstånd, vilket jag hade räknat med. Att

skriva med egna ord en dagbok var tungt för vissa elever. Dock fungerade det eftersom de

inte behövde skriva så mycket. Ändå var det vissa som skrev ungefär en sida för varje dag

även om det inte hade hänt så mycket. Det var en rolig iakttagelse.

Ett annat problem som dök upp var att det för eleverna inte var så lätt att rita av myrstacken.

De skulle rita av hur gångarna och rummen låg i stacken genom att titta uppifrån. De tyckte

det var svårare än jag hade trott. Dagen avslutades senare med att alla grupperna fick mata

sina nya husdjur. Eleverna fick också instruktioner att ge myrorna fukt i form av en våt trasa

som lades under stacken samt en blöt papperstuss som lades i matrummet.

Dag 5

Eleverna fick börja med att hämta de plastburkar som de hade använt när de fångade in

myrorna. Inför hela klassen visade jag hur man med en sax gjorde ett hål i ena sidan på

burken. Sedan demonstrerade jag hur plastslangen från mitt formicarium placerades i hålet.

Med el-tejp satte jag sedan fast slangen ordentligt och tätade eventuella springor med tejpen.

Jag förklarade att burken skulle bli myrornas värld utanför stacken, där de kunde hämta

material och mat. När de var klara med att sätta fast burken skulle de ut och samla material

som de kunde ha i burken. Jord, stenar och några blad var sådant som kunde utgöra det lilla

landskapet i burken. Jag påtalade att de skulle försöka finna blad med bladlöss samt små

insekter att ha i burken. Det kunde vara roligt för eleverna att studera.

Att sätta fast burken med myrfarmen innebar inga problem för eleverna. När de sedan skulle

gå ut och samla material gavs de friheten att lägga i vad som helst i burken. Dock, vilket

skulle visa sig senare, fick de grupper som lade i för mycket i sina burkar problem med att
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myrorna hellre gömde sig ute i burken än inne i stacken. Det åtgärdade de genom att ta ut

delar av materialet så att det blev mindre i burken.

När de var klara med att fylla burkarna hade eleverna tidigare fått instruktioner att de skulle

skriva i sin dagbok och göra färdigt kartan och framsidan till boken.

Aktiviteten var hög hela tiden och eleverna blev riktiga landskapsarkitekter. Innehållet i vissa

av burkarna såg efteråt ut som små trädgårdar i miniatyr. Det var faktiskt festlig att se.

Alla grupperna arbetade på bra och vad jag kunde se var det ingen som lämnades utanför  i

någon av grupperna.

Eleverna passade också på att ge myrorna annan form av mat som bland annat äppelbitar och

insekter. En grupp hittade också blad fyllda med bladlöss som de stoppade i burken. Givetvis

blev det livlig aktivitet när den nyheten spreds, så den gruppen fick snällt visa de andra var de

hade funnit dem. Alla ville ha det i sin egen burk så att de kunde se om myrorna ”mjölkade”

bladlössen. Efteråt matade de myrorna med honung och gav dem vatten så att de skulle klara

sig till nästa tillfälle.

Dag 6

Den här dagen hade jag ordnat fram två myrfilmer som eleverna skulle få titta på. ”Myror”

och ” Myr- och insektsvärldens hemligheter”. Den första handlade om en myras utveckling

från ägg till puppa. Den andra handlade mer om myrarter som inte finns i Sverige, som till

exempel bladskärarmyran som odlar mögelsvamp i sina stackar. Filmen tog också upp lite

om myrans fiender och hur myrorna försvarar sin stack mot andra myror.

Jag har aldrig träffat på någon elev som inte velat titta på film, hur tråkig den än mått vara.

Det slog inte fel nu heller. Eleverna var uppmärksamma och ibland fälldes igenkännande

kommentarer under delar av filmen. Ibland var det också läge att ta paus så att vi kunde

diskutera en viss episod.

Personligen tycker jag att det var rätt läge för eleverna att få se på film. Under arbetets gång

hade de fått en del kunskap om myror och då kunde säkerligen en del frågetecken rätas ut när

de såg sammanhanget på film. Det finns trots allt mycket som man inte kan studera med hjälp

av ett formicarium. Stora pusselbitar som till exempel hur myrorna parar sig, myrstigar och

andra beteenden som är förknippade med myror faller bort när man använder sig av
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formicarium. Mycket fick eleverna lära sig när vi var ute och letade efter myrbon då vi bland

annat hittade myrstigar som vi pratade om, men jag tyckte ändå att eleverna skulle få en

sammanfattning genom filmerna. I alla fall den andra filmen tog upp sådant som jag inte hade

pratat så mycket om.

Dag 7

Denna dag lät jag eleverna få tillfälle att bara få studera sina myror. De skulle också skriva i

sina myrdagböcker samt göra färdigt sitt myrarbete. Jag gav dem också tillfälle att komma på

frågor som de ville ha svar på och alla frågor jag fick tog jag upp i slutet på lektionen inför

hela klassen. Det kunde vara vilka frågor som helst om myror. Eleverna passade också på att

städa i formicariet och i burken där frukt hade lagts i. På frukten hade det börjat växa mögel.

De släppte inte ut myrorna utan städade bara mattråget samt bytte ut papperstussen till en ny.

En del gick ut och hämtade nytt material till burkarna och fångade samtidigt in insekter och

till och med andra myror. Eleverna ville se hur ett myrslagsmål såg ut.

Dagen slutade med att eleverna tog hand om sina städområden och gjorde rent och snyggt.

Dag 8

Nu började det att närma sig slutet på mitt projekt, en månad hade gått fort. För mig,

personligen, har det varit ytterst lärorikt. Det lyckades bättre än vad jag hoppades på.

Angående formicarierna ansåg både jag och läraren att vi inte skulle ha kvar dem i skolan.

Skollov närmade sig för eleverna och då fanns det ingen som kunde sköta myrorna. Därför

beslutade vi att vi skulle lotta ut myrfarmarna till dem som eventuellt skulle vilja ha ett. Jag

visste sedan innan att det intresset fanns hos vissa elever så det beslutet var bra. Jag hade själv

min egen prototyp och jag behövde inga fler. Ville de som var intresserade av att hålla

myrorna vid liv, skulle de också få chansen att göra det. Då kunde de också förmedla vidare

till sina klasskompisar hur det gick med deras myror.

Denna dag började därför med att jag hörde mig för vilka som var intresserade av att ha en

myrfarm. Det visade sig mycket riktigt att det var ett antal, åtta stycken noga räknat som ville

ha en. Därför tvingades vi lotta om vilka som skulle få med sig ett formicarium hem. Dock

var ju de flesta kompisar så därför skulle det inte vara några problem för den  som ville titta

hur det gick för myrorna. När lottningen var utförd bad jag dem, särskilt då de som inte fått

någon myrfarm att titta till sina myror en sista gång och ge dem ett riktigt skrovmål. Jag

samlade in myrarbetena och tackade för mig. Det var lite tråkigt med tanke på att man hade

lärt känna alla elever så bra. De var och är helt fantastiska.
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4 Slutdiskussion

I min slutdiskussion utgår jag från de frågor som jag ställde i problemformuleringen. Jag

besvarar dem med hjälp av de erfarenheter jag har fått av min studie, intervjuer samt den

litteratur som jag har läst.

Varför skall man ha praktisk undervisning i skolan?

Det finns mycket som talar för att man skall använda sig av praktiska moment i all form av

undervisning. Mycket av det jag har sett när jag har varit ute och gjort min klassrumsstudie

tyder på att eleverna har lärt sig något samtidigt som de har haft roligt. Det beror, tror jag, på

att dels användandet av naturen samt praktisk undervisning ger direkta upplevelser och att

man får använda fler sinnen utomhus jämfört med inomhus. Detta har i sin tur en mycket

positiv inverkan på inlärningen.

Upplevelserna i naturen lägger enligt Dahlgren & Szczepanski (1997) grunden för en mer

aktiv kunskap. Vad jag tror de menar med det är att man genom att pröva och uppleva olika

saker själv, lär sig bättre. De pusselbitar kunskapen består av, som senare skall bli en

helhetsbild, anser jag skall läggas på plats av den som har format pusslet. För varje individ ser

pusselbitarna olika ut med den enda likheten att helheten är i stort sett samma. För att uppnå

ett bra resultat måste alltså en elev få bygga sitt eget pussel. Kunskapen kan man givetvis få

på olika sätt men uteslutande kan man säga att i ett praktiskt tillvägagångssätt med naturen

som klassrum, får eleverna uppleva saker som en lärobok inte kan förmedla. Olika ljud-,

känsel-, syn-, smak- och luktintryck gör det lättare att dra slutsatser och också förvärva

kunskap. Om man till exempel tar en person som bara vet hur en apelsin ser ut men ingenting

annat. Har personen i fråga då tillräcklig kunskap om vad en apelsin är för något? Den

personen har, anser jag, inte fått någon helhetsbild. Han har helt enkelt för få sinnesintryck av

objektet och vet därför inte hur apelsinen luktar, om den låter om man klämmer på den, hur

den känns och hur den smakar. Hur apelsinen upplevs med andra sinnesintryck kan man

heller inte lära sig i böcker utan då möjligtvis endast få en beskrivning av andra människors

uppfattning. Då kan man bara anta hur upplevelsen skulle vara, det är inte detsamma som

kunskap. En frågeställning som Dahlgren & Szczepanski (1997) tar upp understryker det som

jag har varit ute efter:
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- Hur får vi en förståelse för begreppen genom sinnlig erfarenhet då dessa inte förekommer

i bokliga kontexter? (Dahlgren & Szczepanski, Utomhuspedagogik, sid 30)

Jag tror att om elever får chansen att använda sig mer av alla sinnen skulle det väcka deras

nyfikenhet och intresse. Det står också i Lpo-94 att ”skolan skall sträva efter att varje elev

utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Utbildningsdepartementet, Lpo-94, sid.9)

 Idag tycker jag inte att man ser det ute i skolorna, tyvärr. Vad det beror på kan ju vara att

man, som lärare, har svårt att frångå den undervisningsmetod som man själv undervisades

med när man gick i skolan. Det läraren nämner i intervjun är intressant i det här

sammanhanget. Man skall inte ge eleverna svar utan man skall lära dem en metod att finna

svaren själva och praktisk undervisning är en sådan metod.

Hur påverkas motivationen och engagemanget hos eleverna vid ett praktiskt arbetssätt?

Under min klassrumsstudie kunde jag bara se positiva effekter med att eleverna fick arbeta

praktiskt. Framför allt tyckte de att det var rolig. Något som jag anser vara en lärares

viktigaste uppgift är att få elever att vilja lära sig. Med viljan föds ett intresse och en

nyfikenhet och med den kommer kunskap. Om man tycker ett ämne är roligt, lär man sig

också mycket bättre anser jag. Under en sådan undervisning får också eleven en större

möjlighet att reflektera över det som görs samt få en greppbar helhetsbild. Enligt J. Dewey

(1859-1952) är undersökningsprocessen det specifika sätt varigenom vi får våra erfarenheter.

Men för att erfarenheten skall bli kunskap måste den utsättas för reflektion. I hans begrepp

”learning by doing” kopplas tänkandet till ett handlande. ( S.G Hartman, Lärares kunskap,

1995)

Jag tror att genom att låta elever lära sig på sitt sätt blir de också stimulerade att fortsätta att

lära. De får, som nämnts ovan, en vilja att göra erfarenheter till kunskap.

De elever jag hade med i min undersökning arbetade mycket bra och de var sugna på att lära

sig mer om myror. När de tillfrågades efter studien vilka andra djur som de skulle vilja veta

mer om svarade mer än hälften att de ville veta mer om andra insekter. Det såg jag som att de

funnit det intresset just för att vi studerat myror. Problemet med att bara vara ute en sådan kort

tid är att man oroar sig lite för att det blir ”nyhetens behag” av det hela. Jag tycker att man
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måste ha med det i beräkningarna och hela tiden finna varierande uppgifter, både när man rör

sig ute i naturen och låta eleverna jobba praktiskt, som i det här fallet med myrfarmen. Detta

ansågs också under intervjun med läraren. Han menade att det var tvunget att hitta en balans

mellan teoretisk och praktisk inlärning. Samtidigt måste variationen av de båda

inlärningssätten kopplas samman så att man kan få en helhetsbild.

Svaret på frågan ovan, om eleverna är motiverade och engagerade vid den här typen av

undervisning är: Ja, absolut.  Sällan har jag sett en sådan arbetsiver hos elever. Hos vissa

elever fann jag också, att när de fick tillhöra en grupp som hade ett gemensamt mål, att så

blommade de upp. De elever som deras lärare oroade sig mest för visade sig vara de som var

flitigast. En elev, som var lite utanför, skrev sedan på utvärderingen att det han tyckte var

roligast med projektet var att han fick vara med i en grupp. Eleven var mycket aktiv i gruppen

och fick också beröm av sina gruppmedlemmar för bland annat en karta över farmen som han

hade ritat. Det var skönt att se en elev växa i självförtroende.

Vad innebär det för läraren att starta och genomföra en sådan typ av undervisning?

Under den tid som jag har varit ute och genomfört mitt projekt stötte jag på en del problem på

vägen. Först och främst tar det tid att förbereda ett sådant projekt. Förberedelserna i det här

fallet var att skaffa fram allt material och bygga en egen prototyp. Prototypen anser jag är

väldigt viktig att bygga i förväg eftersom det är en av de saker som kan misslyckas totalt när

väl eleverna ska bygga sina. Därför är det viktigt att veta hur man skall göra. Materialet i form

av till exempel glasskivor fick man köpa från en glasmästare. Gips och plastslangar fick man

tag i hos en järnhandlare. Detta gör att man måste vara ute i god tid så att allt material

verkligen finns på plats när man väl sätter igång med projektet. Kostnaderna för allt material

måste man givetvis ta med i beräkningarna. Allt material för min del gick upp mot cirka 500

kronor. Antagligen skulle skolan betala summan om man väl gjorde ett sådant här projekt när

man väl är lärare och skulle nog inte utgöra ett större hinder. Den jobbigaste delen för läraren

att sätta igång ett sådant här projekt är ändå förberedelsedelen. När man väl är inne i

processen sköter det sig självt och man behöver bara lägga fram enstaka uppgifter då och då.

Mycket av arbetet är just att skaffa material samt att se till att man har lärarresurser till

projektet. Problemen som dyker upp när man senare börjar med ett stort projekt i en klass är

till att börja med att dela in eleverna i grupper. Eleverna vill givetvis välja gruppmedlemmar

bland sina kompisar vilket jag anser kan få en dålig effekt. Det blir oftast så att det alltid blir
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någon som blir lämnad utanför. Därför anser jag att det som Dan Lipschutz skriver i Samspel i

grupp (1976) att läraren bör stödja etablerandet av sådana samspelsregler i gruppen, som

bidrar till grupparbetets utveckling och alla deltagares välbefinnande. Risken finns annars att

de kompisar som hamnar i samma grupp utesluter resten av gruppen eller sysslar med saker

de inte borde göra. Därför valde jag, i samspråk med läraren, att lotta ut gruppmedlemmarna

till varje grupp. Även om det blev vissa sura miner från vissa elever som inte fick hamna i

samma grupp.

Något som jag upptäckte under arbetets gång var att det skulle vara svårt att vara ensam lärare

när man gör ett projekt som det här. Just det att man endast kunde låta en grupp i taget gjuta

sina formicarier gjorde att det krävdes en extra lärare som kunde ta hand om de andra

eleverna. Det tog klassföreståndaren hand om som tur var. Det behövdes mest under

byggnationen av myrfarmarna. En annan möjlighet till det är att man redan innan har

myrfarmarna klara för då krävs ingen extra hjälp men då försvinner lite av tjusningen för

eleverna, tror jag, eftersom de tycker att det är roligt att bygga själva. Det blir också tyngre

förberedelsemässigt för läraren eftersom han då skall bygga ett antal farmar med allt vad det

innebär.

Något som man får räkna med när man håller på med gips, naturmaterial samt kletig honung

är att det blir rörigt i form av skräp och dylikt som ligger på golv och bänkar. Jag kom på,

efter första dagens bygge, att grupperna skulle ha var sitt städområde som de skulle ha ansvar

för. Det underlättade då för mig, som lärare, eftersom jag då slapp plocka upp saker som låg

kvarglömda efter lektionens slut.

Vilka möjligheter/svårigheter innebär det för eleven?

Eleverna hade under projektets gång tillåtits att få stor frihet inom bestämda ramar. Med den

friheten tillkom ett stort ansvar. Det egna ansvaret ansåg jag dock vara en möjlighet för

eleverna att bestämma själva hur de ville att deras projekt skulle se ut och hur arbetet med det

skulle te sig. Det ansvaret innebar också att de skulle samarbeta bra i grupperna. Meningen

med arbetet var just detta och jag anser att jag lyckades förmedla detta till eleverna.

Något som direkt går att säga om en sådan här typ av undervisning är att man märker en helt

annan ambition hos eleverna än när de ombeds att studera i böcker. Mycket av det som

Dewey tar upp i sin ”problemmetod” ,som nämns i Henry Egidius Pedagogik för 2000-talet
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(1999), att elever ska vara aktiva och självständigt kunna pröva sig fram och samtidigt känna

engagemang för sin uppgift anser jag stämma mycket bra. Han nämner också att

arbetsövningar inte bara skall ge konkretion och åskådlighet utan också göra de unga vana vid

att pröva idéer och uppslag i verkligheten. Många ämnen i dagens skola, särskilt då biologi, är

inte svåra att flytta ut ur klassrummet. Eleverna får istället för att läsa andras erfarenheter i

böcker möjlighet att skaffa den erfarenheten på egen hand och med den fördelen att den blir

mer bestående än den som kan läsas i text. Dagens samhälle speglas inte längre av det faktum

att det är föräldrarna som ger sin barn en viss undervisning. Nu sitter en betydligt större del av

dagens ungdomar inne och tittar på TV eller spelar dator och TV-spel istället för att, som när

jag var ung (vilket inte är så länge sen, tro det eller ej) att man var ute i skogen och byggde

kojor eller hade pulkarace och snöbollskrig på vintern. Min uppfattning är den att barn idag

lär sig inte mycket av naturen genom egna erfarenheter utan det mesta de lär sig står i böcker.

Därför anser jag, när jag sett den iver som mitt projekt har medfört från elevernas sida, att de

verkligen vill lära sig på sådant här sätt. De lär sig helt enkelt att tänka i helt andra banor där

förnuftet är det styrande. Möjligheten att själva begripa olika fenomen och händelser i deras

värld runt omkring dem.

Svårigheterna med ett sådant här tillvägagångssätt kan dock vara flera för eleverna. Först och

främst skall det ansvar som ligger på eleverna diskuteras. Projektet har utformats så att

eleverna skall få ha frihet inom vissa utlagda ramar. Ramarna måste finnas där, anser jag,

eftersom det annars skulle vara svårt att veta hur mycket de har lärt sig. Det enda som

eleverna själva ansåg vara svårt, enligt intervjun, var att samsas inom gruppen. Jag själv

tyckte att det fungerade mycket bra frånsett några små incidenter. Den stora svårigheten var

att bestämma inom gruppen vem som skulle göra vad. Men eleverna växte in i sina roller

under arbetets gång och visade mer respekt för varandra i slutet. Kanske det beror på att det i

början var nytt och att till exempel att få vara den som matade myrorna första gången var

något som många ville. Därför kunde det leda till osämja.

Finns det möjlighet för integration mellan olika ämnen vid ett sådant förfarande?

Tyvärr fick jag ingen möjlighet att pröva mycket av denna metod. I början var det tänkt att

slöjden skulle blandas in samt samhällskunskapen men dessa planerna grusades snabbt.

Anledningen till att inte slöjden kunde vara med på ett hörn var att eleverna hade slöjd på en

annan skola och fick därför resa med buss dit. Den skolans rektor hade inte fått reda på
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projektet och jag ville inte slösa på den tid som jag hade fått till mitt förfogande och bestämde

därför att istället göra konstruerandet av formicariet till en bilduppgift.

Att integrera  SO-ämnet blev inte heller som jag från början hade tänkt för elevernas SO-

lärare hade ett eget projekt som hon höll på med. Anledningen till att få in samhällskunskapen

i mitt projekt var att man genom att dra paralleller från hur en stack styrdes kunde man också

diskutera hur ett mänskligt samhälle fungerar. Nu hade jag dock lite tur på den fronten och

kunde blanda in lite samhällskunskap ändå eftersom det var val under den tiden då projektet

pågick. Jag tror dock inte att det skulle vara problem att integrera fler ämnen med varandra.

Det gäller bara att lärarna sätter sig ner och planerar i god tid innan. För mycket av det som

undervisas i alla ämnen kan under ett läsår knytas samman till en större helhet. Denna helhet

anser jag skulle kunna göra det lättare för eleverna att uppnå ökad förståelse och lära dem att

gå utanför ämnesramarna som är väldigt påtagliga i dagens skola. Möjligheten till integration

finns i de flesta ämnen och jag tror helt enkelt att mycket av det hänger på lärarna om de vill

samarbeta med andra eller ej.

Slutligen vill jag tillägga några ord om vad som krävs av läraren att starta och utföra ett

projekt som det här. Lärarens kunskaper om myror är givetvis viktiga eftersom det spontant

dyker upp nya frågor från eleverna både när man är ute och tittar och inne i klassrummet. Då

gäller det som lärare att vara påläst så att de flesta frågorna kan besvaras. Ett barn har, kan jag

tänka mig, föreställningen att en lärare skall kunna nästan allt och det betyder i sin tur att

andra frågor kommer upp när man är ute. Jag tror att det är viktigt att läraren själv har ett

intresse för naturen när man tar ut eleverna på expedition för då har han redan mycket av den

kunskap som krävs för att besvara frågor naturligt.
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Bilaga 1

Några frågor om myror                                                       Namn:Några frågor om myror                                                       Namn:

1. Vad heter den myrart ni har i era myrsamhällen?

2.  Vad luktar en myra med?

3.   Som ni säkert vet måste en myra genomgå tre stadier innan den blir en riktig myra. Vilka
stadier är det?

4. Myrorna i en stack ser lite olika ut därför att de har olika uppgifter. Drottningen är en typ av
myra i en stack och är större än de andra för att hon lägger ägg. Nämn två andra myrtyper?

5. Vad är ett formicarium ?

6. Ibland talar man om att vissa myrarter är boskapsskötare eller trädgårdsmästare. Vad
menas med det?

7. Vad har varit det roligaste med arbetet?

8. Vad har varit tråkigt med arbetet?

9. Har du lärt dig något nytt om myror som du inte redan visste och i så fall vad?

10. Vilka andra djur skulle du vilja veta mer om?
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Bilaga 2
Här formar eleverna lera till det som
kommer att bli gångar i formicariet. De
appliceras på en glasskiva som sedan läggs
i gjutformen nedan.

När lergångarna är klara häller en tjej gips
i gjutformen. Det ska vara så mycket gips
att det kommer i höjd med gjutformens
kant.

Det är viktigt att det kommer gips i alla
hörn och små utrymmen så därför fördelar
dessa elever gipset jämt över hela
gjutformen.
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När gipset slutligen fördelats jämt över
hela formen är det bara och vänta på att
gipset skall stelna. Det tar vanligtvis endast
ett par timmar men vi ville vara på den
säkra sidan och lät dem stelna i ett dygn.

Då gipset var torrt tog vi försiktigt bort
träbitarna från kanterna och vände på
gipsblocket och då blev resultatet som
bilden visar. Efter det tog vi bort
glasskivan och började att plocka bort
leran från gipset.

Slutligen har all lera avlägsnats och
glasskivan är åter på plats. Formicariet är
nu redo att koloniseras med myror.


