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Sammanfattning  
I denna studie har grundskollärare fått beskriva ett besök med sina elever vid ett science-center. Data är 
samlade via en enkät. Arbetet syftar till att undersöka på vilka sätt lärare engagerar en sådan informell 
lärandemiljö i sin undervisning och hur de får besöket att bli en del av arbetet i klassrummet. Detta har gjorts 
genom att ställa frågor om hur lärare planerat, genomfört och följt upp ett besök. Lärarna uttrycker att science-
centret är en resurs för elever, men också för lärare. För elevernas del lyfter lärarna fram att det främst fungerar 
som intresseväckare och kunskapsförmedlare och för lärarnas del främst genom att det bidrar till deras 
ämneskompetens. Till detta kommer att de goda förutsättningar för lärande av naturvetenskap, som eleverna 
uppnår som en följd av besöket, inte engageras fullt ut i det uppföljande arbetet i skolan. I detta arbete 
indikeras därför en utvecklingspotential och dess implikationer diskuteras. En aspekt är lärares möjlighet att, 
tillsammans med personalen, planera besöket så att läraren på bästa sätt kan organisera och följa upp. 
Ytterligare studier behövs för att bättre förstå informella lärandemiljöers betydelse för skolans möjlighet att 
skapa relevanta undervisningsmiljöer för eleverna. Detta arbete visar klara tecken på att science-center skulle 
kunna ha en ökad sådan betydelse.  
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Sammanfattning 
I denna studie har grundskollärare fått beskriva ett besök med sina elever vid ett science-

center. Data är samlade via en enkät. Arbetet syftar till att undersöka på vilka sätt lärare 

engagerar en sådan informell lärandemiljö i sin undervisning och hur de får besöket att bli en 

del av arbetet i klassrummet. Detta har gjorts genom att ställa frågor om hur lärare planerat, 

genomfört och följt upp ett besök. Lärarna uttrycker att science-centret är en resurs för elever, 

men också för lärare. För elevernas del lyfter lärarna fram att det främst fungerar som 

intresseväckare och kunskapsförmedlare och för lärarnas del främst genom att det bidrar till 

deras ämneskompetens. Till detta kommer att de goda förutsättningar för lärande av 

naturvetenskap, som eleverna uppnår som en följd av besöket, inte engageras fullt ut i det 

uppföljande arbetet i skolan. I detta arbete indikeras därför en utvecklingspotential och dess 

implikationer diskuteras. En aspekt är lärares möjlighet att, tillsammans med personalen, 

planera besöket så att läraren på bästa sätt kan organisera och följa upp. Ytterligare studier 

behövs för att bättre förstå informella lärandemiljöers betydelse för skolans möjlighet att 

skapa relevanta undervisningsmiljöer för eleverna. Detta arbete visar klara tecken på att ett 

science-center skulle kunna ha en ökad sådan betydelse.  
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Inledning 
Problemet med elevers sjunkande intresse och försämrade kunskaper har tydligt belysts inom 

den naturvetenskapliga delen av min lärarutbildning. Som en följd av det har mitt intresse för 

dessa ämnesdidaktiska frågor vuxit fram. Min tanke med detta arbete är att omsätta dessa 

perspektiv till ett konkret exempel och valet föll på att studera science-center. Kanske beror 

mitt val på att jag placerades på Fenomenmagasinet i Linköping under en kortare VFU-

period. Det ligger nära till hands att undra om ett besök på ett science-center överhuvudtaget 

hör hemma i undervisningen? Är det inte så att eleverna bara leker?  

 

Internationella utvärderingar visar att elevers kunskapsnivå inom de naturvetenskapliga 

ämnena har sjunkit (Skolverket, 2004). Samtidigt som det finns en ökad efterfrågan av 

personer med denna utbildning. De behövs som experter, av konkurrensskäl och för att kunna 

delta i den offentliga debatten. Efterfrågan från näringslivet är också stort. Inom EU finns 

därför ett gemensamt mål att öka rekryteringen till dessa utbildningar. Myndigheten för 

skolutveckling verkar för ökad måluppfyllelse i skolan, inom naturvetenskap och teknik, och 

de har därför lagt fram en nationell handlingsplan i syfte att förbättra undervisningen 

(Myndigheten för skolutveckling, 2005). En viktig del är att se över ämnesinnehållet samt hur 

det tas upp i skolan. Det syftar till att göra undervisningen mer engagerande vilket kan 

förbättra elevernas studieresultat. Grunden till föreslagna förändringar bygger på slutsatserna 

att undervisningen behöver förändras på så sätt att naturvetenskapen bör presenteras i 

sammanhang. Även integrering med andra ämnesområden behövs för att väcka intresse och 

påvisa nyttan av naturvetenskapen. I detta dokument framgår att Myndigheten för 

skolutveckling kommer att utveckla sitt samarbete med science-centren. Avsikten är att de ska 

bidra till utveckling och förnyelse av den naturvetenskapliga undervisningen genom att rikta 

sig till både lärare och elever. Myndigheten anser exempelvis att ämneskunskaperna behöver 

höjas, särskilt bland lärare upp till år fem.  

 

Det finns alltså mycket som pekar mot att, bland annat science-center, i framtiden kommer att 

ha en ökad betydelse för att försöka vända trenden med elevers sjunkande intresse för den 

naturvetenskapliga undervisningen. Det gör att jag finner det intressant att studera denna 

lärandemiljö lite närmare. Mitt arbete kommer därför att inriktas mot hur lärare involverar 

science-center i undervisningen.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka på vilket sätt lärare engagerar science-center i sin 

undervisning. Detta görs genom att studera hur lärare organiserar studiebesöket och 

undervisningen kring detta för att det hela ska bli en meningsfull del av undervisningen i 

skolan och vara till gagn för elevens lärande av och intresse för naturvetenskap.  

 

Frågeställningar: 

 

• Hur genomförs ett skolklassbesök på Linköpings science-center, Fenomenmagasinet, 

och hur organiserar lärare arbetet kring detta så att besöket blir en del av 

undervisningen? 

 

• På vilka sätt uttrycker de besökande lärarna att science-centret är en resurs i 

undervisningen?   

 

 

Bakgrund   
Elevers svala intresse för att utbilda sig inom naturvetenskap är ett problem i många 

europeiska länder, men även i exempelvis Indien, Japan och USA (Lyons, 2006). Det gäller 

särskilt elever i åldern 14 till16 år (Braund & Reiss, 2006). När eleverna har möjlighet så 

väljer många bort dessa ämnen, av den anledningen minskar antalet sökande till gymnasie- 

och högskolor med denna inriktning. Lyons har granskat tre olika forskningsrapporter från 

Sverige, England och Australien vilka har utförts oberoende av varandra, med olika fokus och 

med olika metoder. Trots dessa olikheter kan det bland elevernas åsikter, identifieras tre 

utmärkande problem med den naturvetenskapliga undervisningen. För det första sker 

undervisningen, enligt eleverna, med en förmedlande pedagogik där en samling fakta överförs 

från läraren till de mer passiva eleverna som ska memorera innehållet. Mer variation, 

diskussioner och inflytande över innehållet efterfrågas av eleverna. För det andra uppfattas 

undervisningen ofta som irrelevant och tråkig beroende på att koppling till elevernas vardag 

saknas. För det tredje uppfattas ämnet som svårt, ofta beroende på de två tidigare nämnda 

faktorerna, memorering och irrelevans. Duktiga elever som tidigare tänkt sig en karriär inom 

naturvetenskapen väljer bort det på grund av att undervisningen upplevs för tråkig. 
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Naturvetenskap i allmänhet ses dock som viktig och intressant, men intresset för 

undervisningen i skolan saknas ofta. Ovan nämnda faktorer bidrar till att ämnet känns svårt, 

så gör även det precisa språket som får eleverna att känna sig vilsna. Dessa känslor kan 

påverka elevens syn på sin egen förmåga, i negativ riktning. Dessa negativa erfarenheter 

bidrar alltså till att eleverna avstår från vidare studier och framtida karriärer inom 

naturvetenskap (Lyons, 2006).  

 

I motsats till ovanstående beskrivning så ses ofta naturvetenskap som något spännande, 

utmanande och motiverande utanför skolan. En och samma elev kan uppleva undervisningen 

tråkig samtidigt som denne finner ämnet underhållande och engagerande utanför skolan 

(Braund & Reiss, 2006). Det formella lärandet sker i skolan och det informella utanför men 

utomhuspedagogiska perspektiv kan fungera som en länk mellan dessa (Salmi, 1993). För att 

eleverna ska få en verklig och aktuell bild av naturvetenskapen så behöver den kopplas till en 

kontext, ett sammanhang, utanför skolan. Eleverna lär sig då naturvetenskap i det 

sammanhang där den förekommer (Braund & Reiss, 2006).  Även Bennett, Lubben och 

Hogarth (2007) hävdar att sammanhanget är viktigt. De har utvärderat effekterna av att 

använda undervisningsmetoderna ”context-based approaches” samt ”Science-Technology-

Society approaches” (STS-perspektiven) för att skapa sammanhang i undervisningen. Vid 

kontextbaserad undervisning utnyttjas ett sammanhang som ingång, för att utifrån det komma 

vidare till naturvetenskapliga teorier och STS grundas på att kopplingar mellan 

naturvetenskap, teknologi och samhälle görs. Det kan exempelvis handla om användningen av 

tekniska hjälpmedel i samhället eller att den filosofiska, sociala eller historiska aspekten av 

naturvetenskapen lyfts fram. Målet är att eleverna ska uppnå en förbättrad attityd samt en 

ökad motivation då nyttor av kunskaperna synliggörs. En utvärdering av dessa metoder visar 

måttligt förhöjda ämneskunskaper, däremot finns stark evidens för att elevers attityd 

förbättras avsevärt (Benett m.fl., 2007). Exempel på sådant som kan utnyttjas vid användandet 

av dessa metoder kan vara Internet, tv och tidningar som tar upp sådant som berör ungdomar, 

vilket gör att naturvetenskap uppfattas som intressant. Science-center, museer, djurparker och 

botaniska trädgårdar är alla exempel på informella lärandemiljöer (Braund & Reiss, 2006). 

 

Nyheter är en viktig faktor som uppmuntrar lärande. Det kan handla om såväl ett nytt 

ämnesinnehåll som en ny lärandemiljö (Salmi, 1993). Att åka på någon form av exkursion är 

enligt elever det roligaste sättet att lära sig naturvetenskap. Dessutom är utomhuspedagogik 

mindre styrd av ämnesuppdelning och blir på så vis mer omfångsrik, vilket i en förlängning 
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kan skapa en större naturvetenskaplig allmänbildning. Ökade möjligheter till 

självbestämmande och samarbete uppnås och elever ges större möjlighet att reflektera över 

sådant de upplever. Den stora förtjänsten är dock det ökade intresset och motivationen som 

följer av att eleverna är aktiva, engagerade och har roligt. Detta är det centrala. Elevers 

lärande utanför skolmiljön ska därmed inte uppfattas som en konkurrent utan som ett 

komplement till skolan. När vi förflyttar undervisningen utanför skolan så medför det att våra 

skolnormer kommer i gungning. Vår kulturs normer styr över hur vi agerar och reagerar i 

olika situationer, så en ny miljö ger eleverna möjlighet att uttrycka sig på ett sätt som 

normerna annars inte tillåter. Nya miljöer ger alltså nya möjligheter. Andra exempel på detta 

är praktiska övningar som ger eleverna egenupplevda erfarenheter och den nya miljön kan ge 

tillgång till speciell utrustning såsom elektronmikroskop eller radioteleskop. En annan 

möjlighet är möte med unika föremål och samlingar. Historiska berättelser kring dessa ger en 

bild av vetenskapens och teknologins framväxt, vilket lär elever att uppskatta den (Braund & 

Reiss, 2006).  

 

Texten har så här långt belyst problemet med elevernas svala intresse för naturvetenskaplig 

undervisningen i skolan och att det finns möjligheter till förändring. Det kan alltså ske genom 

att knyta an ämnesinnehållet till samhället i övrigt och genom att presentera ämnesinnehållet i 

ett för eleverna relevant sammanhang. Jag har även beskrivit hur nya lärandemiljöer kan vara 

en tillgång i undervisningen och min avsikt är att detta ska ses som en bakgrund till att jag nu 

närmare kommer att fokusera på hur ett science-center kan vara en källa till lärande i 

undervisningen. Min tanke är alltså att science-center ska ses som ett exempel på en informell 

lärandemiljö där dessa faktorer blir möjliga att förena och på så vis kunna vara en resurs i 

undervisningen. Den centrala frågan i detta arbete är hur lärare ser på dessa förhållanden, och 

hur det kommer till uttryck, i samband med ett besök vid ett science-center.  

 

 

Science-center  
Jag inleder detta avsnitt med att ge läsaren en bild av vad ett science-center är. Därefter sägs 

något om Linköpings science-center, Fenomenmagasinet, eftersom det är just där de lärare 

som medverkat i min studie, varit på besök. Den efterföljande texten behandlar några av 

science-centers förtjänster i undervisningen, lärarens roll kring och under besöket och sist 

belyses visst innehåll ur läroplan och kursplan.  
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Vad är ett science-center?  

I Sverige finns femton stycken science-center. Dessa kan ses som ett naturvetenskapligt 

museum där besökare kan leka, pröva och experimentera vid olika stationer. På vissa science-

center finns planetarium som visar rymdföreställningar, zoologisk avdelning och akvarium 

(Granstam, 1990). Det är en plats för interaktivt lärande, där upplevelser kan ge förståelse och 

därmed främja lärande. Såväl intellektet som praktiskt handlag övas vid de olika 

experimentstationerna, vilka uppmuntrar till samarbete och diskussion. Genom verkliga 

fenomen visas vetenskapliga principer på ett enkelt och renodlat sätt (Russel, 1990). Till 

skillnad från undervisningen som är indelad i olika skolämnen så presenterar science-center 

ämnesinnehållet utifrån ett tvärvetenskapligt eller problembaserat synsätt. Tekniken i 

vardagen och temautställningar, som är kopplade till samhället eller vår historia presenteras 

och på så sätt kan komplexa fenomen förklaras på ett enkelt sätt. Science-center vänder sig till 

såväl allmänhet som skola, i hopp om att vara en intresseväckare som får eleverna att utbilda 

sig vidare inom detta område. De samarbetar med skolan och anordnar fortbildning och 

pedagogiskt stöd till lärare och några tillhandahåller experimentlådor för utlån till skolor 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007). Ett gammalt kinesiskt ordspråk som ofta finns citerat 

på olika science-center är: 

 

- Jag hör och jag glömmer 

- Jag ser och jag kommer ihåg 

- Jag gör och jag förstår 

  (Granstam, 1990 s. 4) 

 

Science-centers övergripande syfte är att verka för ett ökat intresse för naturvetenskap och 

teknik samt att ge ökade kunskaper däri (Myndigheten för skolutveckling, 2005). I Sverige är 

det just Myndigheten för skolutveckling som har i uppdrag att stödja utbildning inom 

naturvetenskap och teknik. En del av deras uppdrag är att fördela statsbidrag till de olika 

Science centren (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

 

Eftersom jag utfört min enkätundersökning bland lärare som besökt Linköpings science-

center, Fenomenmagasinet, så följer här en kort presentation av just deras verksamhet. Jag tar 

upp fakta utöver den generella beskrivningen av ett science-center som givits ovan.  

Linköpings science-center, Fenomenmagasinet, är beläget i Gamla Linköping. Deras 

basutställning består av cirka 180 experiment. Till de flesta finns ett skyltsystem i tre nivåer, 
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den första beskriver hur man ska göra, den andra förklarar enkelt hur det fungerar och den 

sista ger en mer detaljerad förklaring. Vid vissa experiment finns ingen förklaring och tanken 

är då att väcka nyfikenhet. Det finns en djurutställning samt en del levande djur såsom fiskar, 

grodor, ödlor och ormar. Under påskloven anordnas ormutställning medan det under sport- 

och novemberloven anordnas utställningar med olika teman. Under sommarloven finns en 

större tematisk utställning, klimatet och rymden är exempel på detta. Förutom fortbildning för 

lärare så har även lärarstudenter möjlighet till övning här, barnkalas och företagsevenemang 

är också en del av verksamheten. Fenomenmagasinet engagerar sig även i olika teknik- och 

naturvetenskapstävlingar för barn och ungdomar, exempel på sådana tävlingar är ”Finn upp” 

och ”Unga forskare”. Skolklasser kan komma på besök bara för att ha roligt, men det finns 

även möjlighet att anpassa besöket till ett speciellt ämnesinnehåll, om läraren så önskar. 

Eleverna kan få laborera, lyssna på en liten föreläsning samt besöka basutställningen. Det 

finns även färdigutformade program för exempelvis ”Luft och vatten” eller 

”Människokroppen”. Ibland tar personal från Fenomenmagasinet tar med sig material ut till 

skolor och håller laborativ undervisning där. De tillhandahåller även material till projektet 

NTA, Naturvetenskap och teknik för alla, där komplett laborationsmaterial till olika 

arbetsområden levereras ut till skolor för användning under några veckor (Fenomenmagasinet, 

2007).  
 
 
Science-centers förtjänster  

Jag kommer i detta avsnitt ta upp några aspekter gällande hur science-center kan sägas vara en 

tillgång i den naturvetenskapliga undervisningen. Det handlar om att presentera 

naturvetenskapen i ett sammanhang, positiva effekter av elevers engagemang samt vilka 

erfarenheter och möjligheter till lärande som bjuds kring och under ett science-centerbesök. 

 

Ett science-center kan beskrivas som att det där, inom ramen för vårt samhälle och vår kultur, 

uppstår ett sammanhang mellan utbildning, naturvetenskap och teknologi.  Om målet är att 

elever ska förstå, till skillnad mot att minnas, så kan inte ämnesinnehållet plockas ut som 

enskilda fakta utan det måste presenteras i ett för eleven meningsfullt sammanhang. Att skapa 

dessa sammanhang är en utmaning för lärare, men då kan informella platser så som ett 

science-center vara en tillgång (Salmi, 1993). Till skillnad från klassrumsundervisning, som 

ofta blir abstrakt, eftersom innehållet tas ur sitt rätta sammanhang så presenteras 

naturvetenskapen och teknologin på ett science-center i ett sammanhang, exempelvis socialt 
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eller historiskt. Det kan handla om att vår användning av olika teknologiska uppfinningar 

belyses och kanske även historiska perspektiv på detta. Även historiska personer som ligger 

bakom viktiga vetenskapliga upptäckter presenteras ibland (Braund, 2004). Science-center 

kan på detta vis hjälpa till att öka bredden i den naturvetenskapliga undervisningen och på så 

sätt även öka den vetenskapliga allmänbildningen (Wellington, 1990).  

 

Jag går nu vidare till att belysa hur elevernas engagemang under ett besök kan bidra till 

positiva effekter för dem. Salmi (1993) visar i sin studie att en plats i sig, kan vara ett effektivt 

sätt att motivera elever. Nya intryck, humor och sociala relationer är några faktorer som bidrar 

till detta. Science-centers relativt enkelt utformade experiment gör att även de elever som 

känner sig lite osäkra vågar experimentera, ingen skräms iväg. Barnen får känslan av att 

upptäckande inte behöver vara svårt eftersom de fokuserar på det som händer, istället för på 

en förklaring. Det är anledningen till att den skriftliga informationen kring de olika 

stationerna är relativt knapp (Russel, 1990). Genom elevers aktivitet och engagemang på 

science-centren utvecklar eleven ofta ett större intresse, ökad motivation och förbättrad 

attityd. Detta bidrar i en förlängning till kunskaper och förståelse även om det inte uppnås 

direkt (Wellington, 1990). Vid granskning av forskning kring science-center framkommer att 

ett av resultaten av ett besök är förbättrad attityd till naturvetenskap (Rennie & McClafferty, 

1995) Denna förtjänst tar även Braund och Reiss (2004) upp, som menar att 

attitydförändringar ger bättre förutsättningar för lärande då fördomar försvinner och 

nyfikenhet skapas. I en annan studie gällande hur science-center påverkar 12 till15-åriga 

elevers attityder till naturvetenskap, konstateras att det är just lek och engagemang kring 

vetenskapen som ger den förbättrade attityden. Detta är science-centers stora förtjänst, vilket 

är skäl nog för att se det som en resurs i undervisningen (Rix & McSorely, 1999). Den 

förbättrade attityden som eleverna uppnår bör läraren ta tillvara efter besöket (Russel, 1990). 

Detta, eftersom en elev som finner ämnet intressant ser ett värde i kunskapen, vilket ger ett 

lärande på djupet (Salmi, 1993). Många vetenskapsmän kan peka ut en specifik händelse eller 

upplevelse, såsom ett besök på ett science-center, som avgörande för att de bestämt sig för att 

arbeta inom vetenskapen (Russel, 1990). 
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Följande avsnitt tar upp science-centers eventuella möjligheter att kunna bidra till elevers 

ökade ämneskunskaper samt vilka erfarenheter elever kan dra nytta av. Vid en 

sammanställning av tidigare forskning, framkommer vanliga anledningar till varför lärare 

väljer att besöka ett science-center med elever. Dessa är att de önskar en förändring i 

undervisningen, få bredare bild av vad vetenskap är, social erfarenhet för eleverna eller ge 

eleverna mer vetenskapliga utmaningar (Rennie & McClafferty, 1995). Science-centers stora 

förtjänster ligger inte på det kognitiva planet, de lär inte ut så mycket faktakunskap, och det är 

normalt inte heller något mål för verksamheten (Russel, 1990). Vid en sammanställning över 

science-centers förtjänster saknas förmedling av faktakunskaper. Vilka förtjänster ett besök 

ger beror bland annat på individens bakgrund. Faktorer som erfarenhet, kunskap och 

motivation avgör hur eleven interagerar med andra personer och den fysiska miljön. 

Exempelvis går elever ofta tillbaka flera gånger till det experiment som intresserar dem. Vad 

dessa erfarenheter ger för mervärde för eleven beror i sin tur på vad som sker före, under och 

efter besöket (Braund, 2004). Hur bekanta eleverna är med science-centret spelar också roll. 

Om besöket sker vid ett science-center som är helt nytt för eleverna ligger deras fokus på att 

utforska de olika experimenten. Då kan det vara svårt för läraren att styra elevernas 

uppmärksamhet mot något specifikt. Det gör att det mesta lärandet sker då eleverna är något 

bekanta med centret. Har de däremot varit där många gånger finns risken att eleverna 

upplever det tråkigt (Rennie & McClafferty, 1995).  

 

Det är inte ovanligt att elever har felaktiga vardagsföreställningar om naturvetenskapliga 

fenomen, vilket kan vara svårt för läraren att förändra. Även i detta avseende kan science-

center vara en tillgång. Fritt experimenterande, engagemang och sinnliga upplevelser kan 

förmå eleven att se fenomen ur nya perspektiv, vilket kan vara ett bidrag till att eleven uppnår 

nya insikter (Braund, 2004). Vid klassrumsundervisning är flickor normalt mer motiverade 

och presterar något bättre än pojkarna, vid 13 års ålder. Lärande på ett science-center utmärks 

av att dessa skillnader utjämnas, till förmån för pojkarna (Salmi, 1993). Det kognitiva 

lärandet, att uppnå kunskap och förståelse av teorier och begrepp, kan delas in i tre delar. 

Kunskap om ”att”, ”hur”, och ”varför” något händer. Science-center ger upplevelser av ”att” 

något händer samtidigt som eleverna får praktisk erfarenhet. Kunskaper eller förståelse 

uppnås alltså inte direkt, men erfarenheterna ligger till grund för att eleverna senare ska uppnå 

förståelse gällande ”hur” och ”varför” (Wellington, 1990). Undervisning måste bygga på 

elevers tidigare erfarenheter för att de ska uppnå förståelse samt för att kunna se hur 

kunskapen kan användas utanför skolan (Russel 1990). Ett science-center kan även vara till 
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hjälp för läraren att anpassa undervisningen till den ökade mångfalden bland eleverna, det 

handlar bland annat om anpassningar till elevers språksvårigheter. Kommunikationen kring 

experimenten gör att språket utvecklas vilket dessutom ger ökad självkänsla (Irwin, Nucci & 

Becket, 2003).  

 

Experimenterande ger ofta upphov till en önskan att förstå, då kan elevers samarbete och 

konversationen hjälpa till att befästa och fördjupa kunskaperna. Detta är utmärkande för 

lärande på science-center och det är avgörande för vad eleverna lär sig (Braund, 2004). 

Eleverna använder vetenskapliga begrepp när de pratar med varandra i dessa sammanhang, 

vilket pekar på att de utvecklar sitt lärande genom dessa samtal (Rix & Mc Sorely, 1999). Den 

sociala aspekten är viktig för lärandet och här ses ibland elever, som är mindre framstående i 

klassrummet, ta på sig stort ansvar genom att visa och förklara för sina kamrater. Viss 

forskning tyder på att elever föredrar att hjälpa varandra istället för att ta hjälp av någon 

vuxen och att dela in eleverna i små grupper, gärna i par, verkar vara mest givande (Rennie & 

McClafferty, 1995). 

 

Även av den anledningen att vi ofta minns just händelser kan det vara en fördel att besöka ett 

science-center (Sami, 2003). Både vuxna och barn minns mycket väl naturvetenskapliga 

idéer, och även detaljer, ett halvår efter ett besök. Även ljud och lukter på platser kan bidra till 

att förstärka minnesbilden (Braund, 2004). De minnen som upplevs starkast är de som eleven 

blivit känslomässigt påverkad av (Rennie & McClafferty, 1995).  

 

 

Lärarens roll 

Efter att i tidigare avsnitt ha belyst några av science-centers förtjänster så går jag nu vidare 

med att ta upp hur besöket blir en del av undervisningen, samt lärarens roll däri. Jag tar i 

nämnd ordning upp planering av besöket, hur läraren kan påverka elevernas lärande och 

erfarenheter under besöket och vikten av att tillvarata elevernas upplevelser i efterföljande 

undervisning.  

 

Läraren bör sätta upp ett mål med besöket, antingen det är att ha roligt eller om det ska ses 

som ett bidrag till elevers lärande (Braund, 2004). Det är viktigt att syftet med besöket görs 

klart eftersom det ger olika typer av lärande. Olika syften är heller inte alltid förenliga så de 

kan uppnås samtidigt (Rennie & McClafferty, 1995). Genom att läraren förbereder eleverna 
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inför besöket kan en inre motivation byggas upp. Forskning visar att dessa elever uppnådde 

bättre resultat på ett efterföljande kunskapstest, gällande förståelse av experimentstationerna. 

De elever som förberetts inför besöket lär sig i högre grad teorier, begrepp, och specifika fakta 

eftersom de kan knyta an till ett sammanhang (Salmi, 1993). Elever med förkunskaper kan i 

större utsträckning förklara hur ett fenomen fungerar, men förberedelserna kan även vara ett 

hinder. Ett exempel är elever som studerat elektricitet, vilka under besöket fokuserade mer på 

huruvida själva experimentet drevs på batteri eller elektricitet, istället för att fokusera på vad 

som hände (Rix & McSorely, 1999).  

 

Nu går jag vidare med att beskriva lärarens roll och vad denne bör ha i åtanke under själva 

besöket. Att låta eleverna besvara frågor på ett arbetsblad under besöket är inte att föredra. 

Dels är de i vägen när eleverna ska laborera och risken är stor att eleverna skriver av de 

förklaringar som finns, vilket inte kan ses som väl utnyttjad tid (Russel, 1990). Fokus flyttas 

från upplevelsen till vad som är rätt svar på frågorna och det är även en källa till osämja när 

eleverna ska hålla ordning på sitt material (Rix & McSorely, 1999). Eleverna bör få följa sina 

egna intressen under besöket och låta det styra elevernas lärande. Både lärare och elever, hade 

i en studie, uppfattningen att de måste arbeta med samma metoder som i skolan för att lära sig 

något. Lärarna använde sig därför av formella undervisningsmetoder i en informell 

lärandemiljö, vilket pekar på att lärarna saknar strategier för att underlätta lärande i informella 

lärandemiljöer. Hur denna miljö bäst utnyttjas för att uppnå lärande kan tas upp vid samarbete 

mellan personal och lärare så att besöket, förberedelserna och uppföljningen blir 

ändamålsenliga. Det finns ett behov av att identifiera vad som behövs för att lärare och elever 

ska kunna anpassa sig till denna lärandemiljö (Griffin & Symington, 1997). 

Undervisningsmetoder från klassrummet skall inte överföras till science centret, eftersom 

poängen med besöket då går förlorad, hävdar även Braund (2004). Elever, oavsett ålder, 

behöver tid till att leka fritt och prova på experimenten innan de kan förväntas försöka förstå 

hur de fungerar. Ett besök kan organiseras på olika vis, men ingen av ytterligheterna att 

eleverna är helt utan ledning eller att besöket helt bygger på guidning är bra. Lite av vardera 

är det bästa. Besöket har tillsammans med för- respektive efterarbete möjlighet att skapa 

förståelse och samtidigt påverka eleven känslomässigt, kognitiva och affektiva effekter. Detta 

sker då sammanhang skapas kring elevers erfarenheter och då besöket integreras med 

undervisningen. På så vis främjas elevers lärande (Rennie & McClafferty, 1995). 
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Vid en jämförelse mellan de tre olika besöksgrupperna: familj, endast barn samt lärare och 

elev, så ses en skillnad vad gäller den tid som ägnas åt varje station. Gruppen bestående av 

lärare och elev är de som ägnar kortast tid varje station. Det kan ses som ett tecken på att 

läraren blir ett hinder för elevens lärande (Braund, 2004). Att närvara och observera eleverna 

är dock givande för lärare då de har uttryckt förvåning över hur mycket kunskap eleverna har 

och vilka som har det (Rennie & McClafferty, 1995). Om läraren ställer frågor till eleverna så 

ska det inte ske på samma sätt som i klassrummet. Normalt söker läraren ett specifikt svar 

eller ställer frågor i syfte att förhöra eleverna, frågor av detta slag hämmar elevens 

experimenterande och egna funderingar på ett science-center. Läraren bör istället hålla inne 

med sina kunskaper och lyssna på eleven och tillsammans med denne fascineras över 

fenomenen. Viktigt är att läraren ställer uppmuntrande frågor till eleverna istället för att ge 

förklaringar och det är de lärare som undervisar i andra ämnen än no-ämnen, som klarar detta 

bäst. Eleven upplever då att det de själva observerar och deras idéer är värdefulla. 

Förklaringar till fenomen kan ges senare i klassrummet (Russel, 1990).  

   

Det faktum att eleverna uppnår en förbättrad attityd till naturvetenskapen under ett besök på 

ett science-center, är något som läraren bör utnyttja i efterföljande klassrumsundervisning. 

Först då ger besöket förtjänster på lång sikt (Rix & McSorely, 1999). Genom lärarens 

återkopplingar och vidare arbete utifrån besöket, skapas mening och förståelse hos eleverna.   

Ett besök bör kopplas till något specifikt ämnesinnehåll, det anser även eleverna. Det är 

däremot ovanligt att lärarna gör det (Griffin & Symington, 1997). 

 

Forskningen i naturvetenskaplig didaktik pekar alltså ut science-center som en möjlig väg att 

gå för att höja elevernas intresse och motivation för undervisningen i skolan och stor vikt 

läggs vid lärarnas betydelse i dessa informella sammanhang. Lärares arbete ska utgå från 

gällande styrdokument och även här lyfts detta fram. Följande formuleringar ur läroplanen 

kapitel 2.2 kunskaper, visar exempel på detta: 

 

Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grund för fortsatt 

utbildning…Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för 

undervisningen…(Skolverket, 2006 s. 9) 
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Angivna mål att sträva mot i samma kapitel, lyder enligt nedan: 

 Skolan ska sträva efter att varje elev… 

•  Utvecklar nyfikenhet och lust att lära,  

•  lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,  

     (Skolverket, 2006 s.9) 

 

Det som är utmärkande för science-center som lärandemiljö stämmer enligt styrdokumentet 

 ”kursplaner och betygskriterier för de naturorienterande ämnena”, väl överens med angivet 

syfte med undervisningen. Även här fokuseras på elevers intresse:   

 

…naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på 

naturen och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att 

utforska naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje… Samtidigt syftar 

utbildningen till ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står i samklang 

med naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för 

systematiska undersökningar och välgrundade argument. (Skolverket, 2007)  

 

 

Metod 

Val av metod 

Vid en surveyundersökning, eller tvärsnittsdesign, används normalt frågeenkäter eller 

strukturerade intervjuer och forskaren är ofta ute efter att se variation i resultatet, flera fall 

måste därför studeras. Normalt sker detta vid ett undersökningstillfälle. Skillnad görs mellan 

kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning innebär ofta en kvantifiering, där 

siffror behandlas och frågan gäller, hur många. Vid kvalitativ forskning ligger intresset istället 

på orden gällande individers uppfattning. En annan skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ 

forskning rör förhållandet mellan teori och forskningsresultat. Kortfattat kan sägas, att om 

forskaren arbetar deduktivt utgår denne från en teori inom ett visst område vilken sedan 

prövas i undersökningen, detta är vanligt förekommande inom kvantitativ forskning. Vid 

kvalitativ forskning används oftast ett induktivt arbetssätt, då bildar istället resultatet av 
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forskningen en teori. I teorin åtskiljs forskning på detta sätt, men i praktiken kan forskningen 

ske med en viss blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder (Bryman, 2002). 

 

Detta arbete kan enligt ovanstående beskrivning ses som en blandning av kvalitativ och 

kvantitativa forskning. Enkät, som jag har använt mig av tillhör normalt den kvantitativa 

forskningen. Samtidigt kan den ses som kvalitativ på det sättet att jag inte prövar en teori utan 

jag söker istället en teori gällande på vilket sätt science-center kan vara en resurs i 

undervisningen samt hur lärarna arbetar kring besöket. I enkätfrågorna fokuserar jag på orden 

och lärarnas uppfattning vilket kan ses som kvalitativt, men jag är även intresserad av att se 

bredden i deras svar och samtidigt är jag intresserad av viss kvantifiering, i vilken mån deras 

svar är samstämmiga. 

 

 

Enkät  

Metoderna ”strukturerade intervjuer” och enkäter ses som likvärdiga metoder, men med den 

stora skillnaden att respondenten vid en enkätundersökning inte har någon närvarande som 

kan besvara eventuella frågor. Därför ställs det krav på att en enkät är tydlig och lätt att 

besvara. I jämförelse mellan intervju och enkät så måste enkäten vara lätt att följa, vara 

kortare och ha färre öppna frågor. Detta för att minimera risken att respondenten avbryter för 

att denne inte förstår eller tröttnar innan enkäten är färdigbesvarad. Fördelar med enkät 

framför intervju är bl.a. att ingen intervjuare påverkar hur respondenten svarar samt att denna 

kan besvara enkäten när denne själv finner det lämpligt (Bryman, 2002). 

 

Trots att öppna frågor är vanligare vid intervjuer än vid enkäter så har jag ändå valt att 

använda mig av det i enkäten. Intervjuer valde jag bort för att det inom ramen för detta arbete 

är tidsödande både för mig och för respondenten. Att använda öppna frågor grundar jag på att 

jag inte velat styra respondentens tankar utan att de istället skulle svara helt fritt, vilket också 

gör att det kan framkomma intressanta åsikter som jag inte haft i åtanke. Öppna frågor är 

också passande av den anledningen att jag själv inte har genomfört ett besök med en 

skolklass. Med slutna frågor kunde jag riskerat att leda respondenterna på fel spår med mina 

frågeställningar eller att frågorna inte varit relevanta för dem. Eftersom enkäter inte bör ha så 

många frågor att respondenten tröttnar och att jag dessutom har öppna frågor, som kräver mer 

av respondenten än vid slutna frågor, så har jag valt att begränsa mig till fem frågor. Två av 

dessa har en eller två följdfrågor. För att ytterligare minimera risken för bortfall så har jag 
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tillsammans med enkäten bifogat ett följebrev där jag närmare beskrivit mitt syfte och 

förklarat att deras svar är värdefulla. Andra viktiga aspekter som jag haft i åtanke för att 

minimera bortfallet är att ha tydliga instruktioner, tilltalande layout samt enkla formuleringar. 

Jag har även undvikit långa frågor och negationer (Bryman, 2002). I övrigt har jag följt 

gällande råd om hur frågor bör formuleras, såsom att jag haft syfte och frågeställningar i 

åtanke vid formuleringar. Eftersom respondenten inte har någon till hjälp så har jag i mitt 

följebrev angett hur de kan komma i kontakt med mig för eventuella frågor.   

 

Frågan gällande om klassen har någon anpassad skolgång eller särskilda behov vill jag 

kommentera. Vid samtal med Fenomenmagasinets personal i inledningen av detta arbete, 

framkom att de har relativt många besök där eleverna har särskilda behov eller anpassad 

skolgång. Jag valde att ha med denna fråga för att se om lärare till någon sådan klass kom att 

ingå bland mina respondenter. Möjligen har dessa lärare nya intressanta idéer om 

undervisningen och tanken var då att se vad som utmärker deras arbetssätt.  

 

 

Urval  

Eftersom jag själv ska bli lärare i grundskolan har jag valt att vända mig till de lärare som 

undervisar dessa åldrar. Jag skrev med hjälp av fenomenmagasinets bokningskalander en lista 

över de lärare som bokat besök under höstterminen år 2007. Då det inte blev tillräckligt 

många fick jag backa tillbaka till terminen innan så jag noterade även grundskollärare som 

varit på besök under maj månad.  

 

Jag fick in sjutton stycken enkätsvar varav åtta gjorde sina besök under maj månad. I 

efterföljande tabell visas fördelningen mellan de olika åren. De är tjugosex till antalet, vilket 

beror på att vissa lärare har angett besökande klass som exempelvis 5-6 och jag har då angett 

det som en 5 och en 6. Klasserna fördelar sig mellan förskoleklass till år nio. Att en 

förskoleklass deltagit beror på att en hel skola från år F-6 var på besök. Tretton klasser kom 

från Linköpings kommun och övriga fyra från andra kommuner. Enkätsvaren kommer från 

tretton olika skolor. 
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Tabell 1. Besökande klassers fördelning över grundskolans år, från förskoleklass (F) till år nio.  

5 st.           

4 st.           

3 st.           

2 st.           

1 st.           

 År F År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 

 

 

Genomförande  

Vid enkätstudier är det särskilt viktigt att genomföra en pilotstudie eftersom intervjuaren inte 

medverkar och kan svara på respondentens frågor (Bryman, 2002). För att även få veta att 

enkäten fungerade enligt mitt syfte så genomförde jag en pilotstudie med på två lärare. Jag 

valde dessa två lärare slumpvis bland dem som varit på besök under maj månad, för att jag i 

första hand önskade använda de som gjort besöken under aktuell termin till den ”riktiga 

undersökningen”. Medan jag inväntade deras svar ringde jag till lärarna på min lista och 

gjorde en förfrågan om de ville ställa upp och besvara enkäten. Detta gjorde jag eftersom 

svarsfrekvensen antas öka om en personlig kontakt tas inledningsvis (Bryman, 2002). Efter att 

jag talat med lärarna som gjort besök under höstterminen så kontaktade jag de som gjorde sina 

besökande under maj månad. De jag först lyckades nå blev utvalda. Jag ville ha kontakt med 

tjugo stycken lärare, detta antal grundade jag på att jag räknade med ett visst bortfall. 

Samtidigt fick det inte bli för många eftersom jag använt mig av öppna frågor då det kunde ha 

blivit ett allt för omfattande arbetet att sammanställa. Några av lärarna jag kontaktade föreslog 

själva att de kunde vidarebefordra mitt ärende och min enkät till kollegor, som de visste också 

varit på besök. Detta tackade jag ja till. En av dessa var en lärare jag hade tänkt kontakta. I 

detta fall överlät jag första kontakten till kollegan. När jag hade kontaktat femton stycken 

lärare bedömde jag att det skulle räcka om jag räknade med de nytillkomna kollegorna.  

 

Jag fick snabbt svar från den ena läraren som ingick i pilotundersökningen, denna hade inget 

att invända och av enkätsvaren att döma så hade frågorna uppfattats som jag tänkt mig. Jag 

inväntade inte svar ifrån den andra läraren eftersom jag inom kort ville få ut enkäten till 

lärarna jag kontaktat.  Den enda justering jag gjorde var att jag ökade radavståndet eftersom 

det var lite svårt att läsa handstilen. Jag skickade sedan ut enkät och följebrev (se bilaga 1 & 

 19



2) per mejl till de lärare jag kontaktat per telefon. Normalt ökar svarsfrekvensen om ett 

svarskuvert bifogas (Bryman, 2002), men jag avstod från det av den anledningen att de även 

hade möjlighet att mejla tillbaka den ifyllda enkäten. Jag noterade vilka som lämnat svar och 

skickade efter en tid en vädjan till övriga om att de skulle besvara enkäten. Och i de fall jag 

har haft någon fråga gällande deras svar så har jag skickat följdfrågor per mejl. Vissa har 

svarat, andra inte. 

 

Analys  

Efter att jag lagt alla enkäter i en hög, utan någon specifik ordning, numrerade jag dem för att 

bevara anonymiteten men samtidigt kunna hänvisa till dem i mitt resultat. Jag tittade på en 

fråga i taget och försökte gruppera svaren om det fanns likheter i dem. Eftersom jag är 

intresserad av vad lärarna svarat på varje fråga har svaren på respektive fråga redovisats i 

resultatet. Udda svar som inte kunde grupperas har ibland redovisats om jag funnit det 

intressant. Jag ansåg att det även kunde vara av intresse att följa några lärares hela 

redogörelse, därför har jag redovisat tre olika lärares beskrivningar från syftet med besöket till 

uppföljning. Jag valde sådana exempel som skiljde sig åt för att visa på olika arbetssätt. Jag 

har även redovisat ett eget tema jag upptäckte i lärarnas svar. Eftersom jag ville ha så många 

enkätsvar som möjligt tillfrågades de två lärarna i pilotundersökningen om jag fick ta med 

deras svar i den riktiga undersökningen. Beslutet att göra det grundade jag på att jag inte 

kunde finna några skillnader i deras svar i jämförelse med övriga.  Inga synpunkter framkom 

heller som påverkade utformningen av enkäten.  

 

 

Etik  

För att ingen person på något vis skulle komma till skada under mitt arbete så har jag övervägt 

etiska principer gällande forskning under mitt arbete. Dessa principer gäller 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2008). Utvalda lärare till min enkätundersökning har först kontaktats av 

mig per telefon, jag har då kort framfört mitt syfte och tillfrågat dem om jag fått lov att skicka 

min frågeenkät samt bifogat följebrev (Se Bilaga 1 & 2) för närmare information om min 

undersökning. Samtidigt har jag framfört att de kan ta ställning till om de vill medverka, först 

efter att de tagit del av följebrevet samt frågeenkäten. I följebrevet anges syftet med 

undersökningen, att deltagandet är frivilligt, att endast jag själv har tillgång till 

personuppgifter, att ingen person eller skola ska kunna identifieras i rapporten, att 
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enkätundersökningen endast kommer att användas i beskrivet syfte och att examensarbetet 

kommer att finnas tillgängligt elektroniskt via Linköpings universitets hemsidor. Vid 

utformningen av enkäten har frågorna formulerats så att ingen av informanterna ska kunna 

känna sig kränkt eller på annat vis kunna ta skada. På enkäten finns mitt namn, ansvarig 

institution samt handledare angivet.  

 

 

Metoddiskussion  

Enligt Bryman (2002) ska inte allt för stor tillit läggas till folks minne. Jag hade det i åtanke 

när jag beslutade att involvera lärare i undersökningen som genomfört sitt besök under maj 

månad. Min bedömning var dock att, eftersom jag inte frågar efter några detaljer så var det 

ändå möjligt för dessa lärare att besvara frågorna. Trots att jag inte ser någon skillnad 

gällande hur pass utförliga svar de redovisat så finns ändå en risk att resultatet har påverkats 

exempelvis om dessa lärare inte besvarat frågorna med samma precision och därmed 

utelämnat detaljer som kanske hade påverkat resultatet. Det skulle även kunna vara en styrka 

att lite tid får gå så de hinner reflektera. En tydlig skillnad syns dock mellan de som gjort sina 

besök under maj respektive under hösten, nämligen att samtliga ”majbesökare” har 

klimatutställningen i fokus vilket inte övriga har. Det kan dock förklaras med att utställningen 

inte fanns kvar då. 

 

Något som jag inte förutsåg vid formuleringen av enkätfrågorna utan först efter 

litteraturstudierna, var att lärarens agerande under besöket påverkar elevens lärande på olika 

vis. Jag borde därför ha haft med en fråga gällande lärarens agerande i min enkät. Trots att jag 

inte fått med denna aspekt i mitt resultat har jag ändå valt att presentera detta i kapitlet 

”Science-center” eftersom jag i efterhand finner att det ingår som en väsentlig och viktig del 

av forskningen.  

 

Så här i efterhand, önskar jag att enkäten även gett svar på om läraren undervisar i no-ämnen 

eller inte. Det hade varit spännande att se om jag i min undersökning sett något av det som 

Russel (1990) tar upp, nämligen att no-lärarna under besöket har svårare att agera på ett 

återhållsamt vis, med risk för att de hindrar elevens lärande under besöket. Det hade kanske 

även framkommit skillnader vad gäller syfte, förberedelse och efterarbete. 
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Resultat  

Resultatet av undersökningen presenteras dels genom att svaren på alla frågor i enkäten 

redovisas, men även genom att jag sammanfattar några lärares svar som därmed ger en bild av 

hur olika lärare har arbetat. Jag tar även upp några teman jag funnit intressanta i lärarnas svar. 

Detta resultatkapitel är organiserat i två olika delar som följer mina frågeställningar. Varje 

resultatdel exemplifieras med den empiri som utgör grund för resultaten. Vissa svar eller 

presentationer av lärarnas arbete kan sägas besvara båda frågeställningarna, det jag funnit 

mest centralt har då fått styra över vilken av frågeställningarna jag redovisat resultatet under.  

 

 > Hur genomförs ett skolklassbesök på Linköpings science-center, 

Fenomenmagasinet, och hur organiserar lärare arbetet kring detta så att besöket 

blir en del av undervisningen? 

 

Hur läraren får besöket att bli en del av undervisningen syns i hur besöket genomförs samt i 

det förberedande och uppföljande arbetet. Det är fler som anger att de har arbetat 

förberedande än de som in har det. 

 

• Då de har arbetat förberedande så har det oftast handlat om klimatproblematiken, 

miljö och vatten. Enstaka nämner djur, energi, avfallshantering och vattenrening.  

 

• Det vanligaste arbetssättet vid förberedelserna har varit att de läst och pratat. Någon 

har gjort det utifrån bilder eller tidningsartiklar samt att de tittat på film. Enstaka lärare 

har skrivit frågor för att ta med sig, arbetat med NTA, eller arbetat med 

ämnesövergripande projekt eller teman samt gjort Studiebesök. 

 

• Några har inte gjort några förberedelser. Angivna syften för dessa besök var nöje 

alternativt eget experimenterande och de hade inget speciellt ämnesfokus.  
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Här följer några exempel på hur lärare beskriver att de har arbetat inför besöket.  

 

Klimatprat, NTA (Lärare nr 6 år 5-6) 

 

Vi har haft tema- arbete om klimat i olika delar av världen /  var finns jordens lungor? 

Och hur kan vi minska växthus effekten. Vad kan varje hushåll göra för att hålla nere 

utsläppen. (Lärare nr 14 år 6) 

 

Ja vi hade läst en del om miljöproblem och mycket om vatten och sjöar och hav. Vi hade 

med en del frågor om vatten som vi inte hade hittat svar på under tiden innan besöket. 

Dessutom är vi med i NTA och arbetade under våren med temat ” Flyta och sjunka”  

(Lärare nr 7 år 5-6) 

 

Nej  –  inte annat än den vanliga undervisningen.  (Lärare nr.9 år 7-8)  

 

Vissa elevgrupper hade svårt att fokusera på det som var tänkt under besöket, det gäller 

klasser mellan år ett till fem. Alla lärare som upplevde det hade för avsikt att fokusera på 

klimatutställningen. Lärarna beskrev att det berodde på att det fanns mycket annat som 

lockade runt omkring och att de kanske skulle ha organiserat sig annorlunda kring 

klimatutställningen, men även något som kan tolkas som tecken på bristande kommunikation 

mellan personal och lärare. Så här lyder tre lärares beskrivningar:   

 

För att hålla eleverna mer fokuserade på miljöutställningen skulle vi nog ha 

hållit samman gruppen mera. Nu blev det så att barnen drogs till övriga 

aktiviteter i Fenomenmagasinet. (Lärare nr.1 år 3) 

 

De ser så mycket ”häftigt” att de inte riktigt kan fokusera på det jag vill. Jag 

borde ”tvingat” dem att vara vid utställningen en viss tid först. – ev. med ngt 

att redovisa. (Lärare nr. 3 år 5) 

 

Att ”föreläsaren” på Fenomenmag. gjort lektionen enklare… 

Samma lärare uttrycker även följande, under ”övrigt: Bra om: föreläsaren 

gör sin lektion inför: ex. lärare 1-3 som kan ge respons på upplägget + 

innehållet 

(Lärare nr. 4 år 1) 
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Hur lärarna arbetar efter besöket kan sammanfattas i tre punkter. De redogörs efter 

avtagande antal.  

 

• Allra vanligast är att lärarna följer upp besöket genom muntliga reflektioner, detta har 

i några fall varit avslutning på ett arbetsområde. Enstaka lärare har kopplat besöket till 

det de arbetade med innan i skolan och någon klass skrev en lista över vad de själva 

kan göra för att bromsa klimatutvecklingen. 

 

• Något mindre än hälften av lärarna har inte gjort någonting alls med anknytning till 

besöket. Samtliga lärare som angett att de inte hade något fokus ingår i denna grupp. I 

de fall då lärarna har skrivit någon motivering så har det berott på tidsbrist eller att de 

just då inte arbetade med något som kunnat kopplas till besöket. Någon tar dock upp 

möjligheten att i framtiden kunna återkoppla till vad de upplevt.  

 

• Några få lärare valde att arbeta vidare med det ämnesinnehåll de jobbat med före 

och/eller under besöket. Exempel på sådant arbete är ämnesöverskridande temaarbete, 

som avslutades med redovisningar, fortsatta diskussioner kring klimatet eller att de 

gjort fler studiebesök.  

 

Här följer några citat som beskriver hur lärare arbetat efter besöket.  

 

Eftersom det låg strax före sommaravslutningen blev det inte så mycket tid för 

efterarbete. Vi hann dock att prata lite i klassen om deras upplevelser och kunde koppla 

tillbaka till det vi talat om före besöket. Motivering: Det var den enda tiden som vi kunde 

göra besöket. (Lärare nr 1 år3) 

 

Vi har inte haft någon uppföljning, men det kan säkert dyka upp tillfällen där vi ”koppla 

på” något av det vi provade på Fenomenmagasinet. (Lärare nr 12 år 6) 

 

Fortsatt klimatprat,  NTA.  Motivering: Det är viktiga frågor. (Lärare nr 6 år 5-6) 

 

 

 24



Här redogörs för hur tre lärare, på olika vis, har arbetat med sin klass under och kring besöket. 

Dessa tre beskrivningar har jag valt för att visa på olikheterna i hur lärarens använder science-

centret i undervisningen.  

 

Beskrivning 1, (Lärare nr 9, år 7-8) 

 

I detta fall var resan till Linköping ett av syftena men även att se experiment och att få prova 

fritt. De fokuserade inte på något specifikt och de gjorde heller inga förberedelser utöver 

vanlig undervisning. Besöket startade med en lektion innehållande experiment och därefter 

gick eleverna runt fritt och provade på de olika stationerna. Besöket följdes upp med att de 

fick skriva om dagen.  

 

Beskrivning 2, (Lärare nr 2, år 4) 

 

Syftet med besöket var klimatställningen för att det är ett högaktuellt ämne. Under besöket 

fokuserade klassen på hur vi påverkar vårt klimat samt energiförbrukning. Eleverna hade lite 

svårt att fokusera på klimatutställningen. Innan besöket pratade de mycket om 

klimatförändringar och läraren hade berättat vad hon visste om utställningen. Besöket startade 

med en föreläsning därefter var de på klimatutställningen och sist besökte de andra delar av 

fenomenmagasinet. Besöket följdes upp med diskussioner kring olika delar av utställningen.  

 

Beskrivning 3 (Lärare nr 5, år 7) 

 

Syftet med besöket var att få en upplevelsedag där luft och vatten stod i fokus. Klassen hade 

under hösten arbetat i projektform kring jord- luft- vatten, i ämnena so/no/bild. Eleverna hade 

gjort studiebesök på tekniska verken samt haft undervisning i ämnena. Besöket inleddes med 

en föreläsning med demonstration, där läraren upplevde att eleverna var fokuserade. 

Avslutningsvis fick eleverna själva gå runt och uppleva. Efter besöket fortsatte de arbeta med 

samma tema, eleverna fick diskutera och laborera. Arbetsområdet avslutades med ett 

grupparbete som de redovisade för varandra. Läraren motiverar arbetssättet med att det är 

önskvärt med ett syfte och en röd tråd genom undervisningen.  

 

Resultaten antyder alltså att lärares organisering av arbetet kring besöket ser olika ut, vilket 

gör att besöket på skilda sätt blir en del av undervisning. Det är fler lärare som förbereder 
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klassen inför besöket, än som inte gör det. En vanlig form av förberedelse är att arbeta med 

någon ämnesfördjupning genom att läsa och prata. Det finns tecken på att elever har 

koncentrationssvårigheter kring klimatutställningen. Enligt lärarna kan orsakerna vara att de 

skulle ha organiserat gruppen annorlunda. Ytterligare en möjlig orsak kan handla om brister i 

den gemensamma planeringen mellan personal och lärare. Enstaka lärare arbetar vidare 

utifrån besöket i efterföljande undervisning, många lärare återkopplar inte alls till besöket 

men de flesta återkopplar genom muntlig reflektion efter besöket.  

 

 > På vilka sätt uttrycker de besökande lärarna att science-centret är en resurs i 

 undervisningen?   

 

Jag har valt att presentera frågorna gällande syfte och eventuellt fokus för besöket 

tillsammans. Detta eftersom de båda frågorna är nära kopplade till varandra och de pekar på 

hur lärarna engagerar science-centret som en resurs. De syften som lärarna anger att de har 

med besöken kan i huvudsak sammanfattas i fyra punkter. 

  

• Att få praktisk erfarenhet av och/eller fördjupa den teori de tidigare arbetat med.  

• Väcka intresse för naturvetenskap i stort eller för ett specifikt ämnesområde.  

• Ge eleverna erfarenhet av eget upptäckande och experimenterande. 

• Utflykt som nöje  

 

De tre vanligaste svaren på vad som stått i fokus under besöket är, i avtagande ordning:   

 

• Klimatutställningen  

• Inte något specifikt fokus  

• Vatten    

 

Eftersom syfte och fokus har koppling till varandra presenterar jag citat som redovisar svaren 

på båda dessa frågor. Nämns inget fokus så är det detsamma som syftet. Här följer lärares 

beskrivningar:  
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…. Det bästa sättet att undervisa om djur är att komma i kontakt med dem, 

få känna, studera och utveckla mer nyfikenhet. Efter att ha arbetat med 

kräldjuren i klassrummet dels genom litteratur, dels genom film fick 

undervisning av Fenomenmagasinet om kräldjur med ”Hands on”. … 

(Lärare nr 17 år 7) 

 

- variera undersökningen – ta del av naturvetenskapliga experiment – 

”hands on”-undervisning – positivt för gruppen.  Något fokus?  Klimat, 

elektricitet, vatten. ( Lärare nr 6 år 5-6) 

 

Att öka elevernas intresse för natur och teknik… Något fokus? Klimat och 

miljö  (Lärare nr 10 år 3) 

 

Syftet var att eleverna skulle få upplevelser / erfarenheter/ kunskaper inom 

teknik, matte/NO. Något fokus? Nej, det var inte avsikten (Lärare nr 16 år 

F-6) 

 

Samtliga ”majbesökare” i undersökningen hade den tillfälliga klimatutställningen i fokus. Det 

visar att det finns ett stort intresse för denna fråga.  

 

Hur lärarna har planerat att besöket ska gå till och vad de gjort, visar även det exempel på hur 

ett science-center kan vara en tillgång. Någon klass har haft fri tid hela besöket medan en 

annan inte haft någon fri tid alls, men det absolut vanligaste är att besöket inleds med att 

personalen har en lektion där demonstrationer, experiment, frågor och svar är vanligt 

förekommande. Efter lektionen har eleverna direkt fått fri tid för att upptäcka på egen hand 

eller så har de tittat på klimatutställningen. Denna har antingen varit guidad av personal eller 

så har de tagit del av den på egen hand. Har inte eleverna besökt klimatutställningen så nämns 

andra aktiviteter innan de fått fri tid. Följande citat är exempel på hur besök har genomförts. 

  

 Först hade vi gemensam genomgång sedan fick eleverna röra sig fritt och prova på olika 

saker. ”upptäckarglädje här och nu” fick råda. (Lärare nr 12 år 6) 

 

 1. Föreläsning av  - -  (Jättebra!) 

 2. Besökte utställningen 

 3. Besökte andra delar av Fenomenmagasinet. (Lärare nr 2 år 4) 
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 De fick en lektion om farliga ämnen, sen tillverkade de slash. De fick programmera en 

 robot och de hade fri tid. (Lärare nr 13 år 5) 

 

 Vandrade omkring i egen takt och utförde experiment med hjälp av de skrivna 

 instruktionerna. (Lärare nr 11 år 9) 

 

I flera lärares redogörelser framkommer att de ser Fenomenmagasinet som en tillgång i form 

av en inspirationskälla för eleverna samt att det finns en önskan bland lärarna att kunna 

besöka dem oftare. Några lärare uttrycker sig så här: 

 

Närheten till Fenomenmagasinet gör att vi kontinuerligt utnyttjar deras 

tjänster. Ekonomin tillåter bara ett besök/klass varje termin. Själva önskar 

vi givetvis att vi kunde få gå oftare. (Lärare nr 6, år 5-6) 

 

Fenomenmagasinet fyller en viktig funktion för att utv. elevernas intresse för 

natur, teknik och vetenskap. Även NTA lådorna som vi på vår skola arbetat 

med sedan åk.1. (Lärare nr.14 år 6) 

 

Vi har väldigt nära till Fenomenmagasinet och det har varit kul att kunna få 

bra inspiration när vi läst om naturvetenskapliga ämnen...( Lärare nr 7 år 5-) 

 

Vi insåg att det fanns mycket att lära och hämta på Fenomenmagasinet. 

(Lärare nr 11 år 9) 

 

Fenomenmagasinet framstår alltså i lärarnas ögon som en viktig intresseväckare inom 

naturvetenskap och teknik, men något som dessutom framkommer är att personalen spelar en 

viktig roll här. De lektioner som personalen ofta håller inledningsvis beskrivs som mycket 

bra, roliga och intressanta. Lärarna anser att personalen har goda ämneskunskaper och att de 

lyckas engagera eleverna under dessa lektioner. De lärare som uttrycker detta undervisar upp 

till år sex. Några lärare uttrycker sig enligt följande: 

 

…Vi hade med en del frågor om vatten som vi inte hittat svar på  under tiden innan 

besöket…(Lärare nr 7 år 5-6)  

 

Eleverna hade möjlighet att ställa frågor och fick bra svar som de förstod. (Lärare nr 10 

år 3) 
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Syftet var att plocka ut något för oss passande och få en fördjupning genom lektion av 

personalen där, …( lärare nr 15 år 3) 

 

…Vi fick också en lektion på övervåningen av en högstadielärare. Hon var verkligen 

mycket duktig och fick alla elever från 6-12 år att sitta tysta och fascinerat höra och se 

allt intressant som presenterades. (Lärare nr 16 år F-6) 

 

I resultatet framkommer alltså att lärarna ser science-centret som en resurs på olika vis. De 

fungerar som intresseväckare inom naturvetenskap och teknik för eleverna. Resultatet pekar 

på att personalen med deras ämneskunskaper och förmåga att engagera eleverna när de håller 

lektion med eleverna, bidrar till detta. De är även en resurs vid ämnesfördjupning där 

klimatutställningen är vanligt fokus men ofta saknas specifikt ämnesfokus. Eleverna ges även 

möjlighet att få egna praktiska erfarenheter, då det är vanligt att eleverna får tid att 

experimentera fritt. Besök görs även som nöje.  

 

Sammantaget, när enkätsvaren granskas i sin helhet, ger resultatet en indikation på ytterligare 

en roll, den att förmedla ämneskunskaper. Det framkommer dels genom att ett av lärarnas 

vanligaste syften med besöken är att fördjupa viss ämnesteori. Det syns även i stycket ovan 

där det framkommer att lärarna anser att personalen har goda ämneskunskaper. Lärarna 

uttrycker även att personalen lyckas få eleverna uppmärksamma. Ett annat tecken på rollen 

som kunskapsförmedlare är att det är vanligt att klassen fokuserar på något speciellt 

ämnesinnehåll under besöket. Temautställningen och vatten är sådana exempel.  

 

Diskussion  

Ett science-centerbesök som en del av undervisningen  

Det viktigaste resultatet gällande frågeställningen om hur besöket blir en del av 

undervisningen är att det pekar på att endast ett fåtal lärare arbetar vidare utifrån besöket i 

efterföljande undervisning och vanligt är även att lärare inte kopplar undervisningen till 

besöket alls. Rix och McSorely (1999) menar att den förbättrade attityd som elever ofta 

uppnår under ett besök bör tas tillvara efteråt, eftersom det är först då det ger positiva effekter 

på lång sikt. Griffin och Symington (1997) menar att just vidare arbete utifrån besöket skapar 

mening och förståelse för eleverna. Elevernas chanser att uppnå förståelse och ett långsiktigt 

lärande utnyttjas alltså inte fullt ut. Att denna aspekt lyfts fram är viktigt så att de eventuella 
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hinder och frågetecken som föreligger i dessa sammanhang närmare kan undersökas i vidare 

studier. Möjligen är detta resultat ett tecken på att denna lärandemiljö är relativt ny och 

obeprövad i skolsammanhang. Det kan även vara helt andra aspekter som gör att lärarna inte 

arbetar vidare utifrån besöket, möjligen brist på resurser och tid. Att identifiera de hinder och 

eventuella behov gällande besökets uppföljning ser ut att vara en avgörande aspekt för en 

utveckling i positiv riktning. Resultatet att uppföljning och vidare undervisning utifrån 

besöket görs i begränsad omfattning överensstämmer med vad Griffin och Symington (1997) 

kommit fram till i sin studie. Även de pekar på vikten av att identifiera lärares behov gällande 

en anpassning av undervisning till denna typ av lärandemiljö.  

 

Att göra besöket som nöje var även det något som lärare i denna undersökning angav som 

syfte och enligt Wellington (1990) så skaffar sig eleverna även i dessa fall goda 

förutsättningar för lärande i kommande undervisning. Detta eftersom han menar att det är just 

lek och engagemang som skapar intresse och i en förlängning även förståelse för 

naturvetenskap. Även dessa elevgruppper har alltså möjligheter att uppnå ett ökat intresse för 

den naturvetenskapliga undervisningen, men resultatet visar att utav dem är det ingen som 

knyter an besöket till undervisningen. Besöket skulle alltså kunna ha positiva effekter för 

undervisningen även för dem som genomför besöket för nöje skull, då även dessa elevers 

lärande kan gagnas genom ett ökat intresse för naturvetenskap. Dessa elevers möjlighet till 

fortsatt lärande i klassrummet, ser ut att behöva lyftas.   

 

Jag går nu vidare med att diskutera andra aspekter av frågeställningen, om hur ett science-

centerbesök genomförs och hur lärarna får detta att bli en del av undervisningen. Resultatet 

visar att vissa lärare förbereder eleverna inför besöket, det visar exempelvis citat av lärare 7 

och 17 på sidan 23. Det betyder att antalet elever som uppnår ökad förståelse kring 

naturvetenskap skulle kunna öka då Salmi (1993) menar att det just vid förberedelser byggs 

upp en motivation hos eleven. Eleven kan då lättare knyta an fakta från undervisningen till ett 

sammanhang vid besöket, vilket ökar förståelsen. Detta resultat är ett tecken på att det finns 

potential att öka elevernas grad av förståelse kring ett ämnesinnehåll genom förberedelser 

inför besöket. Eftersom Griffin och Symington (1997) menar att ett ökat samarbete mellan 

lärare och science-centrets personal ger läraren bättre möjligheter att förbereda besöket så kan 

detta ses som en utvecklingsmöjlighet, men vilka hinder som finns och vilka resurser lärarna 

anser att de är i behov av i dessa sammanhang, är något som behöver undersökas närmare.  
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Gällande besökets genomförande så var det i denna undersökning vanligt att det inleddes med 

en lektion varefter eleverna fick experimentera fritt eller besöka klimatutställningen. Detta 

förfarande är positivt för eleverna utifrån vad Rennie och McClaffertys (1995) skriver. De 

menar att en blandning av egen- och lärarledd tid för elever under besöket är bra. Vidare kan 

frågan om besöket ska innehålla något ämnesfokus diskuteras. Resultatet i den här 

undersökningen visar att drygt hälften av klasserna har något ämnesfokus. Resultatkapitlets 

beskrivning 1, som redovisar lärare 9: s undervisning, är ett exempel på det senare fallet. 

Griffin och Symington (1997) anser att ett besök bör kopplas till något ämnesinnehåll. Det 

fanns det även önskemål om från eleverna, i deras studie. Braund och Riess (2006) däremot, 

menar i stället att elevers egna intressen ska styra besöket. Forskningslitteraturen pekar alltså i 

olika riktningar, gällande frågan om det är lämpligt att ha ämnesfokus eller inte, vilket även 

återspeglas i denna studie. Resultatet visar dock att det kan finnas svårigheter med att få 

eleverna att koncentrera sig på det som är tänkt. Det visar citat av lärare 1, 3 och 4 på sidan 

23. Dessa lärare hade dock idéer om att de skulle ha organiserat sig annorlunda. Det fanns 

även tecken som tydde på att den gemensamma planeringen, mellan läraren och personalen, 

kunde ha gjorts annorlunda. Detta kan tolkas som att det finns ett behov av att lärarna först, på 

egen hand, ges möjlighet att ta del av lärandemiljön för att kunna planera besöket på bästa 

sätt. Rennie och McClafferty (1995) menar att elevernas bakgrund, såsom motivation, 

kunskap och erfarenhet, samt hur bekanta eleverna är med science-centret är faktorer som 

påverkar elevernas lärande. Med stöd av detta samt att forskares åsikter går isär, enligt ovan, 

så verkar det heller inte finnas något rätt eller fel gällande om klassen bör ha något fokus 

under besöket. Det centrala gällande genomförandet av ett besök ser ut att vara att det saknas 

generella lösningar. Det handlar istället om en anpassning, vad gäller planering och 

genomförande, utifrån rådande förutsättningar för varje enskilt besök.   

 

Science-center som resurs för lärare i skolan 

Ett viktigt resultat i denna studie är att science-centret med dess personal fungerar som ett 

komplement då lärares egna naturvetenskapliga ämneskunskaper är begränsade. Lärarna har 

spontant uttryckt att de anser att personalen vid science-centret har goda ämneskunskaper och 

är duktiga på att engagera eleverna. Detta uttrycks främst bland lärare upp till år sex. Enkäten 

i undersökning berörde inte denna fråga, men det har ändå framkommit i hur lärare uttrycker 

sig. Det ses bland annat i citat av lärare nummer 15 och 16 på sidan 29. Detta tyder på att 

rollen som förmedlare av ämneskunskaper är en viktig funktion hos science-centret. Att detta 

främst uttrycks av lärare upp till år sex och inte av lärare med äldre elever, visar att science-

 31



centret har olika funktioner för olika grupper av elever och lärare. Varje besök behöver alltså 

planeras individuellt utifrån gruppens specifika förutsättningar.   

 

Science-center som resurs för elever, enligt deras lärare    

Resultatet visar att science-centret engageras i syfte att förmedla ämneskunskaper till eleverna 

och de utgör på så sätt ett bidrag till undervisningen. Ett av de vanligaste syftena med besöket, 

som lyfts fram av lärarna i undersökningen, är att fördjupa en ämnesteoretisk del av 

undervisningen. Dessutom har ungefär hälften av klasserna ämnesfokus. Citat av lärare 7 och 

10 på sidan 28 visar exempel på detta. Science-centers roll som kunskapsförmedlare syns inte 

i den forskningslitteratur som jag har läst. Där menar exempelvis Russel (1990) istället, att 

eleverna inte kan förväntas lära sig faktakunskaper under ett kort besök. Det samma hävdar 

Rennie och McClafferty (1995), som menar att det först är tillsammans med för- respektive 

efterarbete som besöket kan ge både kognitiva och affektiva effekter hos eleverna. Att 

eleverna ska lära sig ämneskunskaper kan alltså sägas utgöra en central del av meningen med 

ett besök, enligt lärarna. Det pekar på att lärarna anser att affektiva förtjänster inte behöver 

utesluta de av mer kognitivt slag, trots att litteraturen inte betonar denna roll för ett science-

center. Forskningsstudierna jag har läst är dock inte från Sverige vilket gör att det kan finnas 

kulturella skillnader som förklarar olikheterna. Det är vid personalens lektioner och kring 

temautställningen som den kunskapsförmedlande rollen framträder och dessa aktiviteter 

saknas helt i forskningslitteraturen. Detta ser ut att fylla ett behov som saknas i 

undervisningen. Av denna anledning behöver science-centers roll som kunskapsförmedlare 

närmare studeras så att dess betydelse för undervisning på olika nivåer kan klargöras och på 

så sätt utnyttjas på ett optimalt sätt.   

 

En annan förtjänst, som lärarna ser att science-centret har för eleverna, är att de fungerar som 

intresseväckare och inspirationskälla inom naturvetenskapen. Det syns i resultatet genom att 

lärarnas syften med besöken ofta är att väcka elevers intresse för naturvetenskap och nästan 

alla ägnar tid åt att låta eleverna vara engagerade i det fria experimenterandet. Rollen som 

intresseväckare framträder även bland lärarnas övriga kommentarer. Det visar exempelvis 

citat av lärare 11 och 14 på sidan 28. Resultatet att science-centret har en roll som 

intresseväckare överensstämmer väl med bland andra Rix och McSorelys (1999) forskning. 

De menar dessutom att det är elevers lek och engagemang som skapar den förbättrade 

attityden, vilket de ser som science-centers största förtjänst. Om en elev finner ämnet 

intressant så ser denne ett värde i kunskapen, vilket ger ett lärande på djupet enligt Salmi 
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(1993). Att fungera som intresseväckare för naturvetenskap och teknik är ett av science-

centers mål enligt Myndigheten för skolutveckling (2005). De hävdar att det i en förlängning 

kan öka antalet personer som väljer en framtida karriär inom dessa kunskapsområden. Att 

resultatet av denna studie bekräftar denna roll, visar att det finns goda chanser att science-

center ger eleverna bättre förutsättningar inför fortsatta studier då det kan öka motivation och 

därmed kunskaper i de naturvetenskapliga ämnena. Men, eftersom detta resultat samtidigt har 

visat att det ökade intresset inte tas tillvara i efterföljande undervisningen så faller alltså denna 

goda förutsättning i många fall bort. Detta fenomen behöver närmare studeras så att denna 

goda möjlighet i större utsträckning tas tillvara.  

 

Stort intresse för sammanhang kring klimatutställning 

Eftersom bakgrundskapitlet pekar på lärarnas betydelse så var meningen med detta arbete att 

lyfta fram dem. Det har resulterat i att flera intressanta aspekter kunnat identifieras. Trots att 

omfattningen av denna studie är begränsad så syns tecken på att science-center har ytterligare 

en roll i undervisningen. De skapar sammanhang kring ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll. 

Lärarna i denna undersökning visar stort intresse för klimatutställningen, ungefär hälften av 

lärarna i undersökningen anger den som fokus. Intresset är alltså stort, även om de själva inte 

uttrycker att sammanhanget i sig är en förtjänst. Detta visar att STS och kontextbaserad 

undervisning, som lyfts fram i Bennet mfl. (2007), faktiskt används av lärarna genom science-

centret som resurs. Resultatet bekräftar alltså det Salmi (1993) menar, att science-center är en 

tillgång när det gäller att skapa sammanhang kring ämnesinnehållet. Det stora intresset för 

klimatutställningen kan även vara en följd av det som Salmi hävdar, nämligen att det är en 

utmaning för lärare att själva skapa dessa sammanhang i undervisningen. Braund och Reiss 

(2006) skriver att informella lärandemiljöer inte ska ses som en konkurrent utan som ett 

viktigt komplement till undervisningen, vilket denna roll hos science-centret är ett exempel 

på.   

 

Enligt Salmi (1993) så måste ett ämnesinnehåll presenteras i ett sammanhang för att eleverna 

ska förstå och för att innehållet ska kännas meningsfullt för dem. Eleverna uppnår då en 

förbättrad attityd samt ökad motivation då nyttan av kunskapen synliggörs, menar Benett m.fl. 

(2007).  Detta är enligt Lyons (2006) forskning något som eleverna saknar i den 

naturvetenskapliga undervisningen, och det är en del av förklaringen till varför eleverna avstår 

från utbildning inom naturvetenskapen. Att lärarna i denna undersökning visar stort intresse 

för klimatutställning och engagerar science-centret i undervisningen är därför mycket 
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intressant och tillför kunskaper om hur informella lärandemiljöer kan vara en viktig resurs för 

att hantera skolrelaterade problem, såsom elevers ointresse.  

 

Kanske kan science centrets temautställning om klimatet vara en tillgång på olika sätt, 

beroende på vem som är initiativtagare till ämnesinnehållet. Det skulle kunna vara 

temautställningen i sig som initierat ämnesinnehållet och i så fall pekar det på att science-

centret har en annan viktig funktion. De fungerar då som intresseväckare för samhällsaktuella 

frågor med anknytning till naturvetenskap och de leder då in undervisningen i denna riktning. 

Även om det är klimatutställningen i sig som initierar ämnesinnehållet så gagnar det eleverna 

då ämnesinnehållet blir mer relevant för eleverna, vilket Lyons (2007) menar att eleverna ofta 

saknar i den naturvetenskapliga undervisningen. Detta är ytterligare en aspekt av science-

centrets sammanhangsskapande roll.  

 

När lärarna i undersökningen ses knyta an undervisningen till en aktuell naturvetenskaplig 

fråga i samhället så ställer det samtidigt krav på att lärarna har goda kunskaper däri. 

Myndigheten för skolutveckling (2005) har för avsikt att öka sitt samarbete med science-

center så att de i allt större utsträckning kan verka som pedagogiskt stöd samt att de ska vara 

till hjälp när det gäller att utveckla undervisningen. Klimatutställningen skulle kunna vara ett 

exempel på ett tema som i någon form skulle kunna fungera som kunskapskälla även för 

lärare. Dessutom skulle science-center kunna fungera som inspiratör för lärarna, genom att 

visa exempel på hur ett ämnesinnehåll kan knytas till ett sammanhang. Även denna aspekt kan 

vara en del av science-centers bidrag till att utveckla undervisningen och utgöra resurs för 

lärare.   

 

Lärarens roll i en informell lärandemiljö   

Jag går nu över till att beröra ett möjligt tecken på behov av utbildning för lärarna. Jag skrev i 

metoddiskussionen att jag borde ha haft med en fråga gällande lärarnas agerande under 

besöket, eftersom detta ingick som en del av forskningslitteraturen i dessa sammanhang. Trots 

att denna del saknas i resultatet finner jag det så pass viktigt att jag vill säga något även om 

denna del. Braund, (2004) beskriver att lärares närvaro kan vara ett hinder för elevens lärande 

under ett besök då det påverkar den tid eleven ägnar åt en station. Läraren kan enligt Russel 

(1990) även ha en hämmande inverkan på eleven genom att ställa frågor i syfte att komma 

fram till en förklaring. Russel hävdar att just no-lärare har svårast att avstå från att förklara för 

eleverna, de gör det trots att dessa formella undervisningsmetoder enligt Griffin och 

 34



Symington (1997) inte hör hemma i informella lärandemiljöer. Det hade varit spännande att 

se om det funnits tecken på det även i min studie. Då Myndigheten för skolutveckling antyder 

att science-center kommer att få allt större utrymme i undervisningen så utgör ovanstående 

resonemang ett tecken på att just no –lärarnas traditioner kring undervisningen är särskilt 

viktiga att utreda för att på bästa sätt kunna engagera och delta i en informell lärandemiljö.  

 

Förslag till vidare forskning  

Under arbetets gång har det visat sig finnas behov av att närmare studera vissa aspekter 

gällande undervisning i informella lärandemiljöer. Det handlar om att belysa de resurser, 

hinder och behov som lärarna ser i arbetet kring ett besök på ett science-center. Detta 

eftersom det har visat sig påverka elevernas lärande. Det gäller även att närmare studera just 

no-lärares traditioner kring undervisning, och då särskilt i informella lärandemiljöer, då detta 

kan vara av intresse eftersom dessa lärare inte studerats specifikt i denna studie. Lärares 

åsikter har utgjort grunden i detta arbete. Att även lyfta fram elevernas syn på science-center 

som lärandemiljö skulle kunna bidra till att ytterligare förtydliga bilden av hur science-center 

kan fungera som en resurs i undervisningen.  

 

Slutsatser 

Avsikten med Myndigheten för skolutvecklings (1995) ökade samarbete med science-center 

är att de ska bidra till förnyelse och utveckling av den naturvetenskapliga undervisningen. 

Resultatet av denna studie visar att science-center i sig har denna potential genom att de, 

enligt lärarna, på olika sätt är en resurs i undervisningen. Lärarna menar att science-centret är 

en resurs som kunskapsförmedlare och intresseväckare för elever men det ses även vara ett 

komplement till lärarnas naturvetenskapliga ämneskunskaper då det gäller 

ämnesfördjupningar. Dessa förtjänster hos science-centret skulle i större utsträckning kunna 

tas tillvara och därmed gynna elevernas lärande genom en tydligare koppling mellan besöket 

och undervisningen. Det gäller till viss del förberedelser men framför allt genom den 

uppföljande och fortsatta undervisningen. Här framkommer en stor förbättringspotential men 

de eventuella hinder och behov lärarna ser i dessa sammanhang behöver undersökas närmare. 

Lärarnas åsikter kan vara av stor vikt att lyfta fram för att förstå dessa sammanhang, annars 

finns en risk att resurser satsas på aspekter som inte hanterar de egentliga problemen. Tecken 

finns på att det inte finns några generella lösningar för hur ett besök ska genomföras. Istället 

skulle ett ökat samarbete mellan lärare och personal kunna öka förutsättningarna för läraren 
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att planera undervisningen kring besöket så att dess förtjänster utnyttjas optimalt, då science 

centret ses ha olika förtjänster för olika lärare och deras elever.    

 

Naturvetenskap är en del av vår kultur som vi alla behöver grundläggande insikter om, inte 

minst för att vi ska kunna förstå och delta i den aktuella samhällsdebatten. Tyvärr är elevers 

intresse för de naturvetenskapliga ämnena ofta svalt. Av denna anledning behöver skolan 

finna vägar för att väcka elevernas intresse för undervisningen. Det blir därför intressant att 

studera hur skolan kan involvera och samarbeta med informella lärandemiljöer för att vända 

den negativa trenden och istället öka elevers intresse för, och kunskaper i, de 

naturvetenskapliga ämnena. Science-center utgör en viktig part i dessa sammanhang och 

genom att närmare studera och utveckla lärarnas viktiga roll kan science-centrets bidrag till 

elevers lärande bli än mer betydande.  
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Bilaga 1: Frågeenkät Helen Gunnarsson, Enkät i examensarbete 
Linköpings universitet/Tematisk naturvetenskap 
Handledare: Anders Jidesjö  

 

Lärarens namn _____________________________________________________________ 

Tel.__________________________ Skola_________________________________________ 

E - post_________________________________________ Besökande klass år___________ 

Har klassen någon form av anpassad skolgång eller särskilda behov?                Ja/Nej   

 

Om raderna ej räcker till så finns det mer plats på nästa sida.   

  

Fråga 1) Vilket/vilka var syftet/syftena med Ert besök på Fenomenmagasinet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

Fråga 2 a) Hade Du planerat att fokusera på något specifikt innehåll på Fenomenmagasinet, i 

så fall vilket?________________________________________________________________ 

2 b) Upplevde Du att eleverna gjorde det? _________ 

Om du svarat ja kan du gå vidare till fråga 3, annars till 2c nedan. 

2 c) Har Du någon idé om vad Du / Ni kunde gjort annorlunda för att eleverna skulle ha 

fokuserat på det Du avsåg? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

Fråga 3) Har eleverna på något vis förberetts vad gäller ämnesinnehåll inför besöket, i så fall 

vad och hur?_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
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Var god vänd 

 

Fråga 4) På vilket sätt genomfördes besöket, dvs. vad gjorde eleverna på Fenomenmagasinet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

 

Fråga 5 a) Har Ni efter besöket på Fenomenmagasinet på något vis följt upp detta, till 

exempel arbetat vidare med något som är kopplat till besöket, i så fall vad och hur? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5 b) Motivera kort varför du valt att göra, som du beskrivit i fråga 5a 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Här kan Du skriva om Du vill tillägga något eller om Du inte fick plats med dina svar ovan. 

Ange i så fall numret på frågan tack. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Tack så mycket för att du tog dig tid att besvara frågorna! 
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Bilaga 2: Följebrev 
 
Besök på Fenomenmagasinet - en del av undervisningen  
 
Mitt namn är Helen Gunnarsson och jag utbildar mig till lärare mot 
grundskolans senare år, inom de naturvetenskapliga ämnena samt 
matematik. Denna enkätundersökning är en del av mitt examensarbete inom 
naturvetenskapens didaktik, där lärares arbete står i fokus. Deltagandet i 
denna undersökning är frivilligt men det vore av stort värde för mig om Du kan 
ta dig tid att fylla i bifogad enkät.   
 
Bakgrunden till detta examensarbete är att många elever har ett svalt 
intresse för naturvetenskap. Ett sätt att vända dessa trender och visa på 
betydelsen av naturvetenskapliga kunskaper är att uppmärksamma faktorer i 
skolan som kan ha betydelse i detta avseende. Aktuell forskning pekar på just 
betydelsen av kunniga lärare. Särskilt intressant för mig är att undersöka 
skolans kontakter med omgivande samhälle. Att göra som Ni, besöka ett 
science center, Fenomenmagasinet, kan vara ett sätt att hjälpa eleverna att 
skapa mening kring innehållet.  Av dessa skäl är jag intresserad av att ställa 
några frågor om Ert besök. Mitt syfte är att ta reda på hur ett studiebesök kan 
bli en del av undervisningen. Din medverkan kan bidra med konkret 
information och ge värdefull kunskap i dessa sammanhang.  
 
Den första delen av enkäten består av vissa personliga uppgifter, dessa 
behövs endast för att jag ska ha möjlighet att skicka ut påminnelser och 
kanske ta kontakt med Er om det är något som behöver klargöras. Ingen 
annan än jag själv kommer att ha tillgång till dessa uppgifter. Ingen person 
eller skola kommer att kunna identifieras i resultatet.  Resultatet av 
enkätundersökningen kommer endast att användas i ovan nämnt syfte. 
Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt elektroniskt via Linköpings 
Universitets hemsida. Jag vore tacksam om du vill svara på mina frågor i 
enkäten inom en vecka och sedan skicka tillbaka den till mig, gärna via mejl. 
(Enkäten måste först sparas innan du kan fylla i den) Önskar du skicka svaret 
per post är min adress: Ånestadlund Steninge, 590 47 Vikingstad 
 
Har du några frågor kan jag nås på:  
Telefon: 013- 81097, eller e-post:  helgu057@student.liu.se  
 
  
Tack på förhand! 
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	Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också grund för fortsatt utbildning…Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen…(Skolverket, 2006 s. 9)
	Angivna mål att sträva mot i samma kapitel, lyder enligt nedan:
	 Skolan ska sträva efter att varje elev…
	  Utvecklar nyfikenhet och lust att lära, 
	  lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
	     (Skolverket, 2006 s.9)
	…naturvetenskapen kan både stimulera människors fascination för och nyfikenhet på naturen och göra denna begriplig. Naturvetenskapliga studier tillfredställer lusten att utforska naturen och ger utrymme för upptäckandets glädje… Samtidigt syftar utbildningen till ett förhållningssätt till kunskaps- och åsiktsbildning som står i samklang med naturvetenskapens och demokratins gemensamma ideal om öppenhet, respekt för systematiska undersökningar och välgrundade argument. (Skolverket, 2007) 

