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Sammanfattning  
Detta arbete handlar om ett elevperspektiv på lärande och motivation gällande ett besök på temat 
”Luft och flyg” på Flygvapenmuseum i Linköping. Deltagarna i denna studie består av 
grundskolelever i årskurs ett och två. Undersökningens genomförande består av två delar. I den första 
delen har eleverna före besöket skriftligt fått svara på en fråga. Den andra delen består av 
fokusgruppsintervjuer som genomförts efter besöket. Sammanlagt har 41 elever intervjuats och dessa 
är indelade i sju fokusgrupper.  
 
Två huvudresultat återfinns: ”I och utanför skolan”, kopplat till studiens första frågeställning samt 
”Yttre miljö för den inre motivationen”, kopplat till studiens andra frågeställning. Det första resultatet 
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deras inre motivation. Det konstateras också att lärande och motivation är svåra att skilja åt.  
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resursmiljöer.  
 
Till syvende och sist handlar det om att involvera eleverna i meningsfulla kontexter. Det finns en 
vinning i, för både elevers lärande och motivation, att de naturvetenskapliga ämnena presenteras i en 
kontext som är begriplig för eleverna där de också får bli delaktiga.  
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1. Inledning 

Enligt Skolverket (2011) skall undervisningen i skolan bestå av varierade arbetsformer. 

Skolan befinner sig i ett samhälle med många kunskapskällor (Skolverket, 2011). Under de 

senaste åren har intresset för skolors användning av museer och andra lärandemiljöer utanför 

klassrummet ökat (Braund & Reiss, 2004). Museer och science centers är exempel på 

kunskapskällor. Många är de elever som någon gång under sin skoltid får besöka ett museum, 

science center eller dylikt i utbildningssyfte. Besöket kan ligga som en del av ett arbetsområde 

i ett visst skolämne. Museer och liknande miljöer kan också fungera som utflyktsmål – som 

ett avbrott i den ordinarie skolundervisningen. Ett sådant besök kan fungera som en rolig 

aktivitet som saknar förankring i den undervisning som eleverna möter innanför skolans 

väggar.  

 

En nyligen publicerad studie från Dalarnas högskola visar på att för- och efterarbetet hos 

lärare kan bli bättre vid användandet av museer, science center och liknande lärandemiljöer 

utanför klassrummet (Jidesjö, Björn, Hedbrant, Kalliokoski, Petersson & Tydén, 2014). 

Tidigare studier har också visat på detta (Gunnarsson, 2008). I Linköping finns 

Flygvapenmuseum, som erbjuder skolbesök för förskola, grundskola och gymnasieskola inom 

ett flertal skolämnen. Pedagogerna som arbetar på museet upplever att lärares förarbete inför 

ett besök inte alltid genomförts i den grad som förväntas av dem. Frågan är dock vad eleverna 

bär med sig från ett skolbesök? Vad innebär det för dem? Pedagogerna som arbetar på museet 

är intresserade av att få del av elevers tankar och således är denna studie ett samarbete med 

Flygvapenmuseum. Jag arbetar på Flygvapenmuseum med just skolvisningar.  I min 

kommande yrkesroll som lärare vill jag samarbeta med externa resursmiljöer, således har jag 

också ett intresse av detta.  

 

Denna studie analyserar huruvida ett skolbesök på Flygvapenmuseum påverkar elevers 

lärande och motivation. Studien gör detta utifrån ett elevperspektiv. I en tidigare studie, Det 

vidgade klassrummet: En litteraturstudie av outdoor education & out-of-school learning,  

(Levin, 2014), har jag visat på fem kategorier som berörs i användningen av lärandemiljöer 

utanför klassrummet. Dessa är: elevers lärande, hälsoaspekter, arbetssätt, elevers roller och 

elevers erfarenheter. Denna studies huvudfokus ligger på elevers lärande, även om arbetssätt 

också berörs. I min förra studie (Levin, 2014) innefattades begreppet lärande dels av vad 

eleverna faktiskt lär sig och dels av elevernas motivation och intresse. I denna studie används 
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begreppet lärande för att tala om vad eleverna faktiskt lär sig och kan, vilket har att göra med 

den kognitiva dimensionen. Begreppet motivation används också i denna uppsats, men inte 

som en del i lärande utan som ett eget begrepp. Motivation har mer att göra med de affektiva 

dimensionerna hos eleverna. Det bör dock påpekas att det är svårt att helt skilja lärande och 

motivation åt, de går i mångt och mycket i varandra.  En central del i denna studie, som jag 

också visat på i min förra studie, är vikten av de erfarenheter som eleverna får under besöket i 

en miljö utanför klassrummet. 

 

Metoden som används i denna studie består av fokusgruppsintervjuer där deltagarna är elever 

i årskurs ett och två i grundskolan. Metoden har ett före och ett efter. Före består av att 

eleverna i skolan får svara på en fråga om vilka föreställningar eleverna har om vad som 

kommer att hända. Metodens efter består av de fokusgruppsintervjuer som sker i skolan direkt 

efter besöken.  

 

1.1. Disposition 

Detta arbete inleds med syfte och frågeställningar. Därefter följer bakgrund, där centrala 

begrepp inom området och tidigare forskning redovisas. En kort introduktion till 

Flygvapenmuseum återfinns också i bakgrundskapitlet. I nästkommande kapitel redovisas den 

metod som använts till denna studie – fokusgruppsmetodik. Studiens empiri redovisas i 

resultatkapitlet. Empirin redovisas i form av citat från fokusgruppsintervjuerna. Elevernas 

föreställningar inför besöket redovisas också i form av citat i tabellform. I diskussionskapitlet 

problematiseras resultaten och kopplas till tidigare forskning inom området. Arbetet avslutas 

med slutsatser där även förslag till vidare forskning ges.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

I denna studie redogörs för grundskoleelevers uppfattningar kring en skolvisning i de 

naturvetenskapliga ämnena på Flygvapenmuseum i Linköping, med avseende på lärande och 

motivation. Syftet är att inta ett elevperspektiv och undersöka vad grundskoleelever har för 

föreställningar om ett sådant besök med avseende på deras lärande samt deras motivation att 

lära. Syftet är också att studera elevernas förväntningar inför besöket för att se om 

förväntningarna har något med lärande och motivation att göra.  



3 
 

Vilka uppfattningar har elever i årskurs ett och två i grundskolan om en skolvisning med 

temat ”Luft och flyg” på Flygvapenmuseum i Linköping, dels före besöket och dels efter 

besöket, med avseende på deras: 

 Lärande? 

 Motivation – lust att lära?  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp och delar, vilka är relevanta för denna studie. Detta 

kapitel utgör den stomme som de egna resultaten kommer att relateras till i arbetets 

slutdiskussion. 

2.1. I och utanför skolan 

Introduktion 

I och utanför skolan har att göra med att lektioner kan bedrivas både i och utanför 

klassrummet. I min tidigare studie har jag studerat användandet av lärandemiljöer utanför 

klassrummet och kommit fram till att användandet av externa resursmiljöer har visat sig ge 

positiva effekter på bland annat grundskoleelevers motivation och intresse vad gäller lärandet 

i naturvetenskapliga ämnen. Naturvetenskapen blir också mer autentisk för eleverna (Levin, 

2014).   

 

Jidesjö et al. (2014) menar att det finns studier som visar på att samarbete mellan skolan och 

andra aktörer i samhället är en central fråga. En viktig del i detta är hur samarbetet går till och 

hur väl innehållet utanför skolan återkopplar till skolans undervisning (Jidesjö et al., 2014). 

Således är det svårt att endast tala om det som sker utanför skolan, till exempel vid ett besök 

på ett museum. Det måste också förankras i den undervisning som sker i skolan.  

Förtjänster 

En central aspekt vad gäller i och utanför klassrummet är vikten av att i skolundervisningen 

använda sig av meningsfulla sammanhang, vilket jag belyser i min förra studie (Levin, 2014). 

Bennett, Lubben och Hogarth (2007) har i en metastudie belyst effekter som användandet av 

stimulerande miljöer kan ge när det kommer till de naturvetenskapliga ämnena i skolan. Detta 

har med STS1-baserat lärande att göra – att sätta in naturvetenskapen i meningsfulla 

sammanhang. De kommer bland annat fram till att användandet av stimulerande 

lärandemiljöer kan påverka elevers attityder gentemot naturvetenskap (Bennett et al., 2007). 

Braund (2004) menar också att användandet av museer och dylikt i naturvetenskaplig 

                                                
1 Science, Technology and Society (STS) handlar om att de naturvetenskapliga ämnena i skolan kan sättas 
samman med både samhälle och teknologi. En annan central del av STS är att göra de naturvetenskapliga 
ämnena i skolan mer praktiska och tillämpningsorienterade (Sjøberg, 2010). 
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undervisning i skolan skapar möjlighet att påverka elevers attityder såsom nyfikenhet, 

kreativitet och kritiskt tänkande, vilka alla är viktiga egenskaper i naturvetenskapligt arbete. 

Ytterligare en förtjänst med att använda sig av lärandemiljöer utanför klassrummet är att 

eleverna då kan tillgodogöra sig kunskaper och erfarenheter som de har användning för när 

det kommer till att fatta demokratiska beslut (Woodhouse & Knapp, 2000). Personer som 

belyst vikten av att ha kontakt med den så kallade verkligheten i lärandesammanhang är bland 

annat Dewey (Szczepanski, 2007). Andra personer är: Maria Montessori, Célestina Freinet 

och Ellen Key. Samtliga betonar användandet av våra sinnen och vår fantasi (Szczepanski, 

2007). En viktig poäng med att ha kontakt med verkligheten utanför skolan är att eleverna då 

får erfarenheter som de sedan kan bygga vidare på (Levin, 2014). Szczepanski (2009), som är 

en stark förespråkare för utomhuspedagogik i Sverige, menar att de centrala aspekterna i att 

förlägga undervisningen utanför klassrummet är att det blir ett annat sätt att lära, där det 

kroppsliga lärandet hamnar i fokus. En annan del i utomhuspedagogikens särart är att lärandet 

blir mer autentiskt och sinnesrelaterat (Szczepanski, 2009). 

 

Jarvis och Pell (2002) har studerat huruvida barns attityder gentemot naturvetenskap och 

deras lärande påverkas av ett besök i en lärandemiljö utanför klassrummet – ett så kallat 

´Challenger Learning Centre .́ De kom fram till att strax efter besöket var det många flickor 

som hade blivit inspirerade till att bli naturvetare. Pojkar påverkades dock inte i lika hög grad 

(Jarvis & Pell, 2002). De lyfter också fram att andra studier visat på att flickor blir mer 

intresserade av naturvetenskap när ämnet presenteras i en social kontext. I sina resultat visar 

Jarvis och Pell (2002) på positiva effekter gällande barns attityder och lärande, om än 

kortvariga sådana. De visar också på att flertalet lärare brister vad gäller efterarbetet, något 

som även belysts i tidigare studier (Gunnarsson, 2008; Jidesjö et al., 2014). 

 

Denna genomgång av några tidigare studier på området visar att det finns förtjänster med att 

använda lärandemiljöer utanför klassrummet i naturvetenskaplig undervisning. Frågan om 

elevers attityder är central, men också huruvida elevernas lärande påverkas av en sådan 

användning är en viktig fråga. Elevers attityder gentemot naturvetenskap kan påverkas 

positivt av användandet av lärandemiljöer utanför klassrummet. Detta skulle vara möjligt att 

ta tillvara på i ett motivationssyfte – går det att använda ett sådant besök för att motivera 

eleverna till att vilja lära sig mer? Eftersom syftet med denna studie är att undersöka huruvida 

grundskoleelevers lärande och motivation påverkas av ett skolbesök på ett museum och 

science center, så inriktas nästa avsnitt mot en genomgång av museer och science centers som 
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lärandemiljöer samt dess inverkan på elevers motivation. En kort genomgång av teoretiska 

aspekter på lärande och motivation ges också. 

 

2.2. Museer och science centers 

Introduktion 

Museer är ett exempel på en lärandemiljö utanför klassrummet. På en del museer arbetar 

museipedagoger. Begreppet museipedagogik är brett och innehåller således många olika 

delar. En del är den som berör visningar för skolklasser med barn eller ungdomar (Cassel, 

2001) vilket är det som museipedagoger bland annat arbetar med. Flygvapenmuseum i 

Linköping är ett statligt museum vars huvudsyfte är att spegla det svenska militärflygets 

utveckling (Flygvapenmuseum, 2014a). Museet tillhandahåller också en science center-del 

vilken är specialiserad på luft och flyg. Braund (2004) anser att museer och science centers 

har en viktig roll vad gäller att utbilda skolelever i de naturvetenskapliga ämnena, eftersom de 

erbjuder en annorlunda miljö jämfört med klassrummet, vilket gör eleverna motiverade tack 

vare att de får interagera med nya objekt vilket inte är möjligt i klassrummet. Eleverna får 

därmed förstahandserfarenheter. Museer och dylikt kan också visa på hur exempelvis 

teknikutvecklingen fortskridit genom tiderna och hur nya naturvetenskapliga upptäckter 

påvisats (Braund, 2004).  

 

Staten bidrar med ekonomiska resurser till ett flertal museer och science centers. 

Flygvapenmuseum i Linköping är en sådan samhällsaktör som får finansiella medel från 

staten. Jidesjö et al. (2014:23) lyfter fram en viktig aspekt: …om statsmakten satsar resurser 

på att skapa miljöer utanför skolan, till exempel science centra, som förväntas kunna bidra 

till att utveckla skolans undervisning så blir en helt central fråga hur samarbetet genomförs.  

Flygvapenmuseum och skolvisningen ”Luft och flyg” 

Flygvapenmuseum erbjuder ett flertal visningar, även kallade skolprogram, för skolor. Dessa 

är indelade i olika skolämnen och således skiljer sig innehållet åt. Det skolprogram som 

berörs i denna studie är benämnt ”Luft och flyg”. Beskrivningen som museet tillhandahåller 

på sin hemsida finns i bilaga tre. Museipedagogerna följer ett eget manus. På museets 

hemsida ges skolprogrammet ”Luft och flyg” under skolämnet NO och teknik 
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(Flygvapenmuseum, 2014b). I bilaga tre framgår att ”Luft och flyg” rekommenderas för 

årskurs ett till sex.  

 

Skolprogrammet börjar med att museipedagogen och klassen samlas för att samtala kring 

elevernas förförståelse gällande luft och flyg. Klassen skall också ha med sig en eller ett par 

ansvariga vuxna från skolan, exempelvis sin lärare. Sedan får eleverna i grupper prova på 

olika stationer vilka hör till temat luft och flyg. Detta sker i science center-delen av museet. I 

nästa moment får eleverna gå på skattjakt i utställningen och leta efter föremål som har med 

luft och flyg att göra. Tillsammans diskuterar sedan klassen med museipedagogen om dessa 

föremål och dess funktion. Inflätat mellan dessa moment berättar museipedagogen om flygets 

utveckling med fokus på flygförmåga, material och utformning av flygplan.  

 

2.3. Lärande  

Introduktion 

Säljö (2000) talar om lärande dels som att besitta kunskap genom att ha färdigheter och 

förståelse och dels att kunna avgöra vilka färdigheter och vilken förståelse som behövs i ett 

visst sammanhang. Lindström och Pennlert (2012) menar att lärande är ett sätt att beskriva 

sökandet efter mening och förståelse i relation till vår omvärld. Människan fokuserar på något 

vilket startar en bearbetning hos henne (Lindström & Pennlert, 2012). Lärandet uppstår i 

samspelet mellan individen och yttervärlden (Imsen, 2006). Dewey talade om ´learning by 

doing´ vilket handlar om att lärandet uppstår i görandet. Han anser att elever skall utföra 

praktiska handlingar för att lösa olika slags problem (Arfwedson, 2003). På så sätt får 

eleverna egna erfarenheter vilket är en central del i lärandet.  

Lärande och museer 

I en tidigare studie (Levin, 2014) har jag visat på att användandet av lärandemiljöer utanför 

klassrummet, som exempelvis museer och science centers, kan påverka de kognitiva 

dimensionerna hos eleven. Dessa har att göra med att känna till fakta, ha kunskap om 

principer och teorier, applicera kunskap samt att ha förmåga att skapa ny kunskap 

(Wellington, 1990). 
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Braund (2004) menar att museer har potential att vara en plats där lärande kan äga rum. 

Museer och dylikt kan hjälpa elever att själva konstruera mening och förståelse för 

exempelvis naturvetenskap (Braund, 2004). Således är det lärandet av konstruktivistisk natur. 

Konstruktivistiska teorier om lärande menar att kunskap är något som konstrueras på nytt 

under inlärningen (Imsen, 2006). Detta är ett kognitivt-konstruktivistiskt synsätt vars 

företrädare bland annat är Piaget (Imsen, 2006). Vissa menar dock att kunskap endast kan 

konstrueras i ett socialt samspel med hjälp av delar från kulturen. Detta synsätt brukar kallas 

för social konstruktivism (Imsen, 2006). Ett annat synsätt på lärande är det sociokulturella 

perspektivet vars främste företrädare är Vygotskij. Han ser lärande främst som ett resultat av 

samspel, och i detta spelar språket en viktig roll (Imsen, 2006). Andra synsätt på lärande är 

det behavioristiska och så kallad kognitiv teori. Den senare fokuserar på det som sker i 

huvudet på den som lär sig något (Imsen, 2006).  

 

Det finns olika sätt att lära och det brukar ibland talas om olika lärstilar: auditivt lärande, 

kinestetiskt lärande samt visuellt lärande. Braund och Reiss (2004) menar att användandet av 

kontexter utanför klassrummet, exempelvis museer, kan gynna vissa lärstilar som i 

klassrummet ofta kommer i skymundan. De elever som har en kinestetisk lärstil lär sig bäst 

genom olika slags aktiviteter och kan således gynnas av besök på exempelvis ett museum 

menar Braund och Reiss (2004). 

 

Följande aspekter av lärande, kopplade till användandet av miljöer utanför klassrummet, 

pekas av tidigare studier ut som centrala:  

 Ger förstahandserfarenheter  

 Påverkar kognitiva dimensioner hos eleverna 

 Meningsskapande 

 Gynnar elever med olika lärstilar – användande av flera sinnen 

 

2.4. Motivation 

Introduktion 

Imsen (2006) menar att motivation är det som leder individen till aktivitet och som ger 

aktiviteten mål och mening. Jenner (2004) lyfter fram att motivation kan ses som en följd av 

de erfarenheter man gjort samt det bemötande man får i ett visst sammanhang. Ordet 
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motivation kommer från ett latinskt ord som betyder ”att röra sig”. Frågan är dock vad det är 

som får människor att röra sig, frågar sig Jenner (2004). Det finns ett flertal så kallade 

motivationsteorier och Jenner (2004) menar att ingen av dem sitter på hela sanningen utan 

istället behövs olika teorier som behandlar vissa avgränsade delar. Motivation har att göra 

med tre centrala delar. Den första är motivation som en inre faktor, som något som sätter 

igång ett visst beteende eller ett visst handlande. Detta har med drivkraft att göra. Den andra 

delen är att drivkraften måste ses i relation till ett mål. Målet kan vara dels av yttre karaktär 

som exempelvis belöningar i form av högre betyg eller ha en inre karaktär som exempelvis 

glädje och stolthet. Den tredje centrala delen som har att göra med motivation är den 

växelverkan som sker mellan individens drivkraft och målet (Jenner, 2004).  

 

Lundgren och Lökholm (2006:45) har en definition av begreppet motivation: de inre 

processer som aktiverar, guidar och bibehåller beteenden. Motivation, menar de, handlar om 

att förändra ett beteendemönster så att det blir mer konstruktivt. Om en människas motivation 

brister tar hon sig inte för någonting (Lundgren & Lökholm, 2006).  

Yttre och inre motivation 

Elever kan drivas av dels yttre motivation (engelskans ´extrinsic´) och dels av en inre 

motivation (engelskans ´intrinsic´). Den yttre motivationen har att göra med att eleverna vill 

lära för att det exempelvis skall gå bra för dem i skolan (Bandura, 1986; Braund, 2004; 

Lundgren & Lökholm, 2006; Stensmo 2000). Exempel på yttre tryck som kan påverka vår 

motivation är betyg (Lundgren & Lökholm, 2006). Motivation hänger också ihop med lärande 

menar Braund (2004). Ett behavioristiskt synsätt är att belöning och straff är viktiga medel 

som styr lärandet (Imsen, 2006). Belöningen kommer utifrån, den ligger inte i själva 

läroprocessen, och kallas således för yttre motivation för lärande, menar Imsen (2006). 

 

Motsatsen till yttre motivation är inre motivation. Den inre motivationen har att göra med att 

eleverna drivs av en vilja att lära sig (Bandura, 1986; Braund, 2004; Lundgren & Lökholm, 

2006; Stensmo, 2000). Denna grundar sig i den kognitiva synen på lärande (Imsen, 2006). 

Den inre motivationens drivkraft finns inom människan själv och inte genom yttre belöning. 

Hon har en inneboende drift och vilja att lära sig mer vilket blir drivkraften (Imsen, 2006). 

Inre motivation hos barn visar sig ofta som nyfikenhet och upptäckarglädje (Lundgren & 

Lökholm, 2006).  
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Motivationsteorier 

Enligt Skolverket (2011:10) skall skolan sträva efter att ge: trygghet och vilja och lust att 

lära. Här spelar motivationen en viktig roll. Imsen (2006) menar att grunden för all 

motivation är känslor, exempelvis glad eller ledsen. Motivationen skulle kunna ses som ett 

resultat av lärande eller som en förväntan som riktar sig framåt mot något som ännu inte hänt. 

Det kan vara det ena, det andra eller bådadera beroende på vilken teoritradition man studerar 

menar Imsen (2006). Enligt en teori, den bahavioristiska, hänger lust ihop med motivation 

genom att människan söker lust och undviker det som är obehagligt. En annan 

motivationsteori är den kognitiva (Imsen, 2006). Denna har att göra med på vilket sätt våra 

tankar formar vår motivation samt att motivationen hänger ihop med värden och 

förväntningar (Imsen, 2006). Den humanistiska motivationsteorin i sin tur menar att 

motivationen kan drivas av tankar, känslor och uppfattningar om omvärlden (Imsen, 2006). 

Ytterligare ett sätt att se på motivation bygger på Banduras (1986) teorier om ´self-efficacy´. 

Denna handlar om att en individs motivation har att göra med individens självuppfattning 

(Imsen, 2006). Hur mycket energi vi satsar på en aktivitet och vad vi tar oss an beror på vår 

tilltro till vår egen förmåga – vår självuppfattning (Imsen, 2006). Således kan vi bli mer 

motiverade om vi har en god självuppfattning. 

Motivation och museer 

Holmes (2011) tar i sin studie upp att informella lärandemiljöer, såsom museer, kan gynna 

besökarnas intresse och utveckla motivation till att lära mer. Holmes (2011) har visat på hur 

elevers motivation förändrats under ett besök på ett naturvetenskapligt museum. Fokus i den 

studien var på elevers inre motivation. Hon kommer fram till att användandet av museibaserat 

lärande i hennes studie endast hade en liten effekt på elevers motivation att lära sig 

naturvetenskap (Holmes, 2011). En annan studie, Heike och Franz (2010), har jämfört hur 

elevers lärande och motivation påverkas vid användandet av ett naturvetenskapligt museum 

jämfört med undervisning i klassrummet. De kommer i sin studie fram till att eleverna som 

fått besöka museet lärde sig mer jämfört med de elever som undervisades i klassrummet. Vad 

beträffar motivationen kunde de endast se en liten skillnad – de elever som fått besöka museet 

visade en aning högre motivation (Heike & Franz, 2010). Vid båda dessa studier användes 

test och skalor för att mäta resultaten.  
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I en tidigare studie (Levin, 2014) har jag visat på att användandet av lärandemiljöer utanför 

klassrummet kan påverka de affektiva dimensionerna hos utövaren. Wellington (1990) menar 

att de affektiva dimensionerna har att göra med intresse, entusiasm, motivation och vilja att 

lära. Ur ROSE-data går det att se att erfarenheter som elever får utanför skolan kan påverka 

deras förhållningssätt gentemot lärande i de naturvetenskapliga ämnena (ROSE, 2014). Även 

Braund och Reiss (2006) menar att elever brukar visa entusiasm när de undervisas i miljöer 

utanför klassrummet vilket i sin tur påverkar deras förståelse. 

 

Följande aspekter av motivation kopplat till användandet av miljöer utanför klassrummet 

pekas av tidigare studier ut som centrala:  

 De affektiva dimensionerna hos eleverna kan gynnas 

 Påverkan på inre motivation 

 Erfarenheten kan leda till motivation 

 

Detta var det sista i bakgrundskapitlet, nu följer metod.  
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3. Metod 

3.1. Val av metod 

I detta arbete användes en kvalitativ ansats som undersökningsmetod. I en kvalitativ 

forskningsansats byggs teorier på praktiska forskningsresultat (Bryman, 2011). 

Utgångspunkten är hur deltagare förstår och tolkar en viss verklighet menar Bryman (2011). 

Det är sådana aspekter – deltagarnas egna upplevelser och associationer – som denna studie 

vill belysa, varför ett kvalitativt angreppssätt valdes. Fördelen med ett kvalitativt angreppssätt 

är just att fokus är på ord snarare än på kvantifiering (Bryman, 2011). Denna studie vill belysa 

hur eleverna själva uttrycker sina upplevelser. 

 

Till denna studie valdes intervjuer i form av fokusgrupper som metod. Denna intervjumetod 

innebär att en grupp personer intervjuas samtidigt. Intervjuerna kan utgå från frågeställningar 

eller ett visst tema (Bryman, 2011). Det finns två slags fokusgruppsintervjuer: strukturerade 

och ostrukturerade (Wibeck, 2010). Till denna studie valdes den tidigare av dessa, vilken 

bygger på att moderatorn styr frågorna som gruppen skall samtala kring (Wibeck, 2010). 

Frågorna var öppna vilket gav möjlighet för deltagarna att svara fritt. En fördel med det är att 

respondenterna inte leds in att svara i någon viss riktning, samt att man kan få fram svar som 

man inte hade förväntat sig (Bryman, 2011). Detta lämpade sig bra för denna studie.  

 

Innan skolklassernas besök på museet ombads elevernas lärare att ställa följande fråga till 

eleverna: ”Vad tror ni kommer hända nu när vi ska till Flygvapenmuseum?”. Detta för att få 

reda på elevernas föreställningar inför besöket – vad de tror kommer att hända och vad de tror 

att de skall få vara med om. Denna fråga fick alla elever svara på, även de som inte ingick i 

någon fokusgrupp. Således startades denna studie i klassrummet före besöket och fortsatte 

direkt efter besöket med att intervjuerna genomfördes.  

 

3.2. Urval 

Avsikten med studien var att inta ett elevperspektiv med fokus på lärande och motivation. För 

att svara på denna studies frågeställningar skedde ett kvalitativt urval vilket i detta fall innebar 

att fokusgrupperna bestod av elever som hade något att säga om denna studies 

forskningsfrågor. Detta är ett så kallat strategiskt urval eftersom respondenterna valdes utifrån 
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studiens syfte (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Wibeck (2010) menar att ett 

strategiskt urval handlar om att studera vad ett mindre antal personer har att säga och anser 

om en viss fråga. Eleverna som valdes ut hade alla fått godkännande från vårdnadshavare 

samt hade varit med på skolvisningen. I samråd med elevernas lärare valdes de elever ut som 

skulle delta i fokusgrupperna. Wibeck (2010) kallar detta för att använda sig av en 

kontaktperson. Denne fungerar då som en informant genom att upplysa om lämpliga 

gruppmedlemmar och gruppsammansättningar. Alla elever som varit med på visningarna och 

fått godkännande av vårdnadshavare intervjuades inte, utan det gjordes ett urval. Lärarna 

valde ut de elever som ansågs fungera bra i grupp – dels genom att samarbeta bra och dels 

genom att få varandra att deltaga i samtalet. 

 

En aspekt som Wibeck (2010) lyfter fram är gruppens sammansättning. Denna studies strävan 

var att i grupperna få en blandning av pojkar och flickor. Grupperna skulle vara relativt 

homogena – ungefär samma ålder på deltagarna. Således gick alla deltagare i varje 

fokusgrupp i samma klass. Till denna studie användes sju stycken fokusgrupper. Detta var en 

medveten avgränsning med hänsyn till studiens omfång och tidsram.  Grupperna bestod av 

fem till sju deltagare. Wibeck (2010) förespråkar att gruppantalet i fokusgrupper inte skall 

vara för stort utan ligga kring fyra till sex personer.  

 

De fyra skolklasser som valdes ut var de enda, när studien påbörjades, som hade bokat 

skolprogrammet ”Luft och flyg”. Således valdes ingen skolklass bort. Museet erbjuder andra 

skolprogram i de naturvetenskapliga ämnena men hade vid denna studies start inte några 

sådana inbokade.  

 

I tabellen nedan visas hur många deltagare varje fokusgrupp bestod av samt fördelning mellan 

antal pojkar och flickor: 
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 Antal pojkar Antal flickor Årskurs Skola Intervjudatum 

Fokusgrupp 1 2 5 2 1 2014-03-28 

Fokusgrupp 2 3 4 2 1 2014-03-28 

Fokusgrupp 3 2 3 2 1 2014-04-01 

Fokusgrupp 4 3 2 2 1 2014-04-01 

Fokusgrupp 5 0 6 2 2 2014-04-23 

Fokusgrupp 6 3 3 1 2 2014-04-23 

Fokusgrupp 7 2 3 1 2 2014-04-23 

 

Eleverna i fokusgrupp ett och två går i samma klass, eleverna i fokusgrupp tre och fyra går i 

samma klass, eleverna i fokusgrupp fem går i samma klass och eleverna i fokusgrupp sex och 

sju går i samma klass. Alla elever i fokusgrupp ett till fyra går på samma skola (benämnd 

skola 1 i tabellen ovan). Skolan ligger i utkanten av Linköping och har förskoleklass upp till 

årskurs nio. Fokusgrupp fem till sju består av elever som också går på samma skola (benämnd 

skola 2 i tabellen ovan). Denna skola ligger i en annan del av Linköping och har förskoleklass 

upp till årskurs tre.  

 

3.3. Genomförande 

Förberedelser 

I samband med att syfte och frågeställning preciserades valdes intervjupersonerna ut enligt 

urvalsprocessen ovan. Före den första fokusgruppssessionen utformades en intervjuguide, se 

bilaga två. En intervjuguide används av moderatorn vid själva intervjun (Wibeck, 2010). 

Eftersom intervjuerna till denna studie var strukturerade är frågorna specificerade och relativt 

många. Krueger och Casey (2000) menar att en strukturerad intervjuguide skall bestå av 

öppnings-, introduktions-, övergångs- och nyckelfrågor samt avslutande frågor. 

Intervjuguiden som användes till denna studie följer ovanstående struktur. Nyckelfrågorna i 

intervjuguiden är indelade i två kategorier, en som berör lärande och en som berör motivation. 

Det bör dock tilläggas att dessa i stor utsträckning går i varandra. Dessa båda kategorier 

medvetandegjordes inte för eleverna, utan det de fick berättat för sig var att de skall få svara 

Tabell 1: Fördelning mellan pojkar och flickor i de sju olika fokusgrupperna samt årskurs, skola och 
intervjudatum. 
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på frågor och berätta sina tankar kring besöket. En viktig poäng som lyftes fram till eleverna 

är att det inte finns några rätt och fel när de svarar på frågorna och samtalar med varandra 

utan att syftet är att de skall dela med sig av sina uppfattningar och tankar. Frågorna som 

ställdes var formulerade så att de skulle komma åt de två kategorierna, utan att vara ledande.  

Före besöket 

Som tidigare nämnts fick eleverna några dagar före besöket svara på följande fråga: ”Vad tror 

ni kommer hända nu när vi ska till Flygvapenmuseum?”. Samtliga elever i de fyra utvalda 

klasserna fick svara på denna fråga. Eleverna skrev ner sina svar på lappar och lämnade till 

sina lärare. I samband med intervjutillfällena fick jag ta del av dessa lappar. Innan frågan 

ställdes fick eleverna av sina lärare berättat för sig att de skulle till Flygvapenmuseum och gå 

på en visning som handlar om luft och flyg. 

Efter besöket 

Intervjuerna skedde samma dag som eleverna varit på skolvisningen. Wibeck (2010) belyser 

vikten av att vara medveten om miljöfaktorer som påverkar fokusgruppssessionen. Hon 

nämner fyra aspekter att ta hänsyn till: den fysiska omgivningen, territorialitet, de rumsliga 

arrangemangen samt det rumsliga avståndet (Wibeck, 2010). Samtliga intervjuer genomfördes 

under lektionstid i ett grupprum på elevernas skola. Detta för att eleverna skulle känna sig 

bekväma i den fysiska omgivningen, vilket enligt Wibeck (2010) kan bidra till att de känner 

sig säkrare och därmed agerar mer spontant. Territorialitet har exempelvis att göra med vems 

stol som är vems. Om sådant inte på förhand är bestämt kan det bädda för konflikter (Wibeck, 

2010). Avstånd och arrangemang är också faktorer som spelar in på deltagarnas interaktion 

(Wibeck, 2010). Gruppdeltagarna placerades på stolar vid ett runt bord, något som Wibeck 

(2010) också rekommenderar. Detta så att eleverna skulle ges möjlighet att tala och interagera 

med varandra. På detta sätt hamnade ingen i mitten och alla gavs möjlighet att tala. Trots att 

eleverna tilldelades varsin stol inträffade viss irritation mellan eleverna angående vems 

område som var vems.  

 

Fokusgruppssessionen filmades, och på så sätt dokumenteras både verbal och icke-verbal 

kommunikation. En fördel med detta, utöver det att man kommer åt den icke-verbala 

kommunikationen, är att det är lättare att skilja åt vem som talar än om det enbart skulle varit 

ljudupptagning (Wibeck, 2010). Videoinspelningarna kompletterades dock med 

ljudupptagning då jag inte var säker på ljudkvalitén på videoinspelningen. Detta är också 
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något som Wibeck (2010) rekommenderar. Varje fokusgruppssession tog mellan 15-20 

minuter.  

 

3.4. Bearbetning av data och dataanalys 

Fråga före besöket 

De skriftliga svaren på frågan eleverna fick före besöket bearbetades. Samtliga svar användes 

i bearbetningen.  Vid bearbetningen och analysen av det insamlade materialet framkom olika 

kategorier. Elevernas svar sorterades in under dessa kategorier och redovisas i tabell två i 

form av citat. Elevsvar som är snarlika varandra redovisas endast en gång.     

Fokusgrupper 

Krueger och Casey (2000) belyser olika sätt att bearbeta data från fokusgruppsintervjuerna. 

Wibeck (2010) menar att det bästa sättet är att transkribera samtalen. Ett sätt vid bearbetning 

av data från videoinspelningar är att lyssna på inspelningen och göra en förkortad 

transkription. Under fokusgruppssessionerna gjorde jag som moderator korta 

sammanfattningar av vad som sagts. Dessa, menar Wibeck (2010), är lämpliga att 

transkribera. Hon menar också att kommentarer som är direktkopplade till samtalsfrågorna 

bör transkriberas. Denna typ av dataanalys lämpar sig om syftet är att belysa innehållet och 

inte interaktionen gruppmedlemmarna emellan (Wibeck, 2010).  Jag valde att transkribera 

mina korta sammanfattningar samt sådant som är direkt kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Vid bearbetningen sorterades erhållen data utifrån studiens två frågeställningar. Detta 

presenteras i studiens resultatkapitel (kapitel fyra). Wibeck (2010) tar upp stegen i en så 

kallad innehållsanalys. Denna handlar om att koda materialet och leta efter återkommande 

mönster (Wibeck 2010). Vid bearbetning och analys av data i denna studie skrevs två 

exemplar av varje transkription ut som sedan färgkodades. Detta enligt Krueger och Casey´s 

(2000) rekommendationer. Relevanta citat klipptes ut och delades in i två kategorier – en för 

varje frågeställning. Inom dessa båda kategorier analyserades transkriptionerna genom 

sökande efter gemensamma teman. När dessa funnits sorterades transkriptionerna in 

ytterligare. Dessa användes sedan som rubriker och underrubriker i resultatkapitlet.  
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3.5. Etiska hänsynstaganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra riktlinjer, etiska aspekter, som bör beaktas i 

forskningssammanhang (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är:  

 Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002:7).   

 Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:9).   

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002:12).   

 Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002:14).   

 

Samtliga ovan nämnda etiska aspekter togs hänsyn till i denna studie. Berörda lärare fick en 

beskrivning av studiens syfte. Till alla vårdnadshavare skickades ett brev där de fick ta 

ställning till deras barns deltagande i studien, se brev i bilaga ett. Detta eftersom alla deltagare 

var minderåriga. De deltagare som valdes ut fick före intervjun en beskrivning av studiens 

syfte. De fick veta att de kommer att vara anonyma, att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst har rätt att avbryta. Jag frågade också alla om det gick bra att jag filmade dem. I en 

av fokusgrupperna valde en deltagare att hoppa av efter presentationen av studien och 

introduktionen till intervjun. De andra deltagarna i den fokusgruppen och i övriga 

fokusgrupper valde att vara med. Sedan fick de berättat för sig hur intervjun kommer att gå 

till. 

 

Både elever och vårdnadshavare upplystes om att filmerna och ljudupptagningarna kommer 

att raderas efter bearbetning och att alla uppgifter som samlats in endast kommer att användas 

till denna studie. Inga namn anges i denna studie, eleverna i varje fokusgrupp har tilldelats 

varsin siffra i transkriptionerna. Bokstaven E som används står för moderatorns namn. 

 

Jag lämnar nu metoden och går vidare till denna studies resultat. 
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4. Resultat 

I detta kapitel redogörs för resultatet av den empiri som samlats in, dels genom skriftliga svar 

på frågan före elevernas besök på museet och dels de fokusgruppsintervjuer som genomfördes 

i direkt anslutning till elevernas besök. Genom analys av empirin får jag fram två 

huvudkategorier i mitt resultat: ”I och utanför skolan” samt ”Yttre miljö för den inre 

motivationen”. Till var och en av dessa huvudkategorier urskiljs ett antal teman. 

4.1. I och utanför skolan 

Studiens första fråga handlar om vilka uppfattningar gällande lärande de elever som varit med 

på skolvisningen ”Luft och flyg” på Flygvapenmuseum har. Till denna fråga har jag valt att 

kalla huvudresultatet för ”I och utanför skolan”. Huvudresultat består av följande två teman: 

”Före besöket” och ”Lärande”. Resultaten som presenteras under det första temat består av en 

dimension och resultaten som presenteras under det andra temat består av fyra dimensioner: 

”Faktiskt lärande”, ”Vad gjorde att lärande skedde?”, ”Klassrummet jämfört med 

Flygvapenmuseum” samt ”Lärande i vilket skolämne?”. Genomgående i denna del av 

resultatet är att lärandet påverkas positivt, eleverna uppfattar att de har lärt sig mycket, dels 

tack vare att de får konkreta upplevelser och dels för att ämnesinnehållet presenteras i en 

verklig kontext.  

Före besöket 

Som nämnts i föregående kapitel fick eleverna några dagar före besöket på museet svara på 

följande fråga: ”Vad tror ni ska hända nu när vi ska till Flygvapenmuseum?”. Detta för att få 

reda på elevernas föreställningar om vad de tror kommer att hända och vad de skall få vara 

med om. Hur har eleverna blivit introducerade till besöket (sett ur ett elevperspektiv)? 

Eleverna visste att de skulle till Flygvapenmuseum och gå på en skolvisning som heter ”Luft 

och flyg”. Nedan citeras några av elevsvaren. Dessa är indelade i följande fem kategorier: se, 

lyssna, tala, praktiskt handlande samt lärande. Dessa kategorier har framkommit i analysen av 

det insamlade textmaterialet. Flertalet elever har skrivit liknande saker och en del har också 

skrivit flera olika saker. I nedanstående tabell finns de fem kategorierna samt exempelcitat för 

varje kategori.  
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Kategorier: Exempelcitat:  

Se  Se hur man kör ett flygplan 
Titta på flygplan och DC:3an2 
Jag tror att vi kommer se på flygplan 
Jag tror att vi får se ett gammalt flygplan 
Vi kommer tita i museumet 
Jag tror att vi kanske ska titta på en flygplansfilm 
 

Lyssna Lyssna hur flygplan låter 
Jag tror dom kommer att guidade 
Jag tror vi kommer få mer information om olika saker 
Jag tror att vi kommer att få veta mer om flygvapenmusiumet 
 

Tala Jag tror att vi kommer att prata om luft och flygplan 
Jag tror att vi kommer få nåra fråger 
Jag tror att i stort set alla kommer prata!!!  
 

Praktiskt 
handlande 

Att få rita något som kan flyga  
Till lekrummet 
Prova experiment ute med luft som blåser och man har glasögon på sig 
Gå upp i modellflyg som man kan sitta i 
Bygga flyg i lego 
Jag tror att vi kommer gå in i ett flygplan 
Jag tror att vi for prova saker[…]vi for prova att åka flygplan 
…var inne i ett flygplan i ett lekrum. och testa spel 
Jag tror vi att vi får utfurska flygvapenmusiumet 
Jag kanske får flyga på Flygvapenmuseum 
 

Lärande Jag tror att vi kommer att lära oss mycket om flyg och luft 
Jag tror att vi kommer lära oss vad som finns där och vad dom gör i flygplansmusiet 
Vi kommer veta lite mer om naturen 
 

 
I analysen av svaren går det att konstatera att de är relativt spretiga. Det mest återkommande 

svaret är att eleverna tror att de kommer att lära sig mycket. Lärande utgör en egen kategori 

ovan medan motivation inte återfinns. Eleverna tycks vara mer inriktade mot konkreta 

upplevelser och erfarenheter. 

 

                                                
2 DC-3:an är ett flygplan som blev nedskjutet över Östersjön och försvann under Kalla kriget. Vraket hittades 
och bärgades 2003-2004. (Nationalencyklopedin, 2014). Idag finns vraket utställt på Flygvapenmuseum i 
Linköping. 

Tabell 2: Vad grundskoleelever i årskurs ett och två tror kommer att hända – vad de kommer att vara 
med om – under deras skolbesök på temat ”Luft och flyg” på Flygvapenmuseum i Linköping. 
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I intervjuerna ställde jag samma fråga till eleverna som de fått svara på innan besöket: ”Vad 

trodde ni skulle hända under ert besök på Flygvapenmuseum?”. Eleverna svarade liknande 

som svaren i tabellen ovan. Majoriteten svarade att de trodde att de skulle få lära sig saker 

samt att de skulle få uppleva mycket.  

 

I början av intervjuerna fick eleverna diskutera kring om de uppfattat att deras lärare gått 

igenom något speciellt inför besöket. Detta för att försöka komma åt elevernas utgångsläge. 

Jag ville undersöka huruvida deras lärare exempelvis berättat för eleverna att de under besöket 

skall tala om flyghöjd och hur den påverkas av mängden luft, betydelsen av vingens 

utformning, skillnaden mellan luft och vakuum, flyghistoria etcetera. Som går att utläsa av 

elevernas svar har de mest talat allmänt om luft och flyg. De verkar inte ha gått genom det 

faktiska innehållet i besöket. Följande exempel från en av intervjuerna visar på detta: 

 
E:  har er lärare gått igenom något speciellt inför ert besök på Flygvapenmuseum? 
3:  vi pratade om det första vi kom på om luft och flyg 
4:  vi pratade om att man skulle se typ såhär flygplan och sånt 
7:  fallskärm 
2:  nyckelpiga 
3:  sånt med luft och flyg Fokusgrupp 1 2014-03-28 

 
Övriga grupper har svarat på liknande sätt. Varför de talat om det första de kommer på med 

luft och flyg kan bero på att pedagogerna på museet bett dem göra det före besöket, se bilaga 

tre. Nedan ges exempel på sådant som de talade om angående luft och flyg: 

 
E:   ni har pratat om luft och flyg alltså. Vad har ni pratat om då, vad har ni sagt om det? 
2: lite olika 
3:  sådana här vanliga som flygplan, helikopter och luftballong 
4:  fallskärm 
6:   katapultstol 
4:  fåglar och sånt… 
3:  hjul och superhjälte och… Fokusgrupp 1 2014-03-28 

 

I intervjuerna framkommer det att när eleverna hör ”Luft och flyg” associerar de mycket till 

sådant som kan flyga. Få elever nämner exempelvis något om vad luft är eller vad det är som 

gör att något kan flyga. På frågan om de har läst om luft i skolan ges följande svar av en 

grupp, vilket är representativt för fyra av de sju fokusgrupperna: 
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3: alltså vi har inte läst om det, fast alla vet ju, fast vi har inte läst om det direkt. 
5: nej, det har vi ju inte.  Fokusgrupp 2 2014-03-28 

 

Ingen av dessa fyra grupper har heller läst om flyg innan besöket på museet. I intervjuerna 

framkommer det dock att de i tidigare årskurser läst en del om flyg varför de under intervjun 

kan en del om ämnet sedan tidigare.  

 

Tre av de sju fokusgrupperna uttrycker att de har arbetat med luft i skolan innan 

museibesöket. Dessa tre fokusgrupper består av elever som går på samma skola. De har dock 

inte arbetat med flyg innan besöket. I skolan har de talat om att luft tar plats och visat på detta 

genom experiment. Dessa elever uttrycker dock att deras lärare inte visste vad besöket skulle 

innehålla.  

 

Två grupper uppfattar inte att de gått igenom någonting alls inför besöket, de har inte ens talat 

om det första de kommer på när de hör ”Luft och flyg”. Följande citat vittnar om detta: 

 
E:  har er lärare gått igenom något inför besöket? 
Alla: neeej  
E:  lärde ni er något om luft och flyg innan? Har ni jobbat med det i klassrummet? 
Alla: neeej Fokusgrupp 4 2014-04-01 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att eleverna inte visste så mycket om luft och flyg 

innan besöket eftersom deras lärare inte undervisat om det. Eleverna är dock förväntansfulla 

och inställda på att få vara med om konkreta upplevelser och erfarenheter. 

Lärande 

Detta tema är indelade i följande dimensioner: faktiskt lärande, vad gjorde att lärande skedde, 

lärande i vilket skolämne samt klassrummet jämfört med Flygvapenmuseum.  

Faktiskt lärande 

I denna del tas elevernas lärande inom luft och flyg upp såsom eleverna själva uppfattat det. 

Samtliga grupper är överens om att de har lärt sig mycket, ren faktakunskap, under besöket. 

Intervjugrupperna fick svara på frågan: ”Har ni lärt er något nytt om luft och flyg idag?”. 

Samtliga grupper svarade ja på den frågan. Sedan fick de ge exempel på sådant som de lärt 

sig, se nedan: 
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1: vi lärde oss det där med att människor måste ha någonting att flyga med, de kan inte flyga 
bara liksom 

3:  och sen typ såhär luften, det måste ju finnas luft för att kunna flyga 
1:  luften liksom lyfter upp den som flyger 
4: och att man inte kan ha såhär vingar med former så, att man skulle ha mer såhär en platt 

yta för att det skulle kunna åka jämnt och så  Fokusgrupp 1 2014-03-28 
 

Nedan följer ytterligare ett utdrag från en annan fokusgrupp som samtalar om vad de lärt sig 

under besöket: 

 
2: att, äh, att planen har utvecklats litegrann, eller mycket 
3: att det asså, går snabbare utan luft. Att om det typ skulle vara platt där framme skulle det 

gå långsammare 
5: och varför planen flyger högre och inte vid husen sådär 
E: varför flög de högt? 
3: för att där det är mindre motstånd och kostar mindre bensin 
E: varför var det mindre motstånd? 
1: för att det är mindre motvind 
5: det var mindre luft Fokusgrupp 4 2014-04-01 

 

I analysen av intervjuerna går att utläsa att elevernas lärande skett inom följande delar: 

 Luftens betydelse i flygsammanhang 

 Flygets utveckling 

 Vingformers inverkan på flygplanets flygförmåga samt hur vingar konstrueras 

 Olika flygplansmodeller 

 Skillnad mellan luft och vakuum  

 Flygplanstillbehör 

 Svårt att styra flygplan 

 Material vid tillverkning av flyg 

 Hur man spelar dataspelen som finns i science center-delen på Flygvapenmuseum 

 

Som går att utläsa ovan uttrycker eleverna att lärandet skett främst inom ämnet flyg men 

också en del inom ämnet luft. Lärandet handlar dels om ren faktakunskap men också hur 

flygplanen har utvecklats och hur de används idag. Några uttrycker också att de lärt sig hur 

man spelar dataspel, vissa menar att de genom spelen lärde sig exempelvis hur svårt det är att 

manövrera ett flygplan medan andra menar att de inte lärde sig något alls om luft och flyg 

genom spelen. 
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Vad gjorde att lärande skedde? 

Följande grupp diskuterar faktorer som bidrog till att de lärde sig något: 

 
E: vad var det mer som hände som gjorde att ni lärde er? 
3: vi hade typ fyra fröknar och en guide 
1: ja han berättade lite 
E: skulle er lärare kunna berättat allt det som er guide berättade? 
Alla: neej 
3: nej inte mycket om det, då skulle hon typ få gått någon utbildning, hon skulle få gå 

mycket kurser 
1: kanske inte lika bra men det kanske skulle gå lite 
4: det var häftigt att man kunde se olika skärmar vilka flygplan det var och vilken höjd och 

vilket företag Fokusgrupp 4 2014-04-01 
 
 

Ett flertal grupper anser att guiden (museipedagogen) bidrog till att de lärde sig så mycket. 

Gruppen ovan är tveksam till om deras lärare skulle kunna undervisa om allt som guiden 

gjorde. Två andra grupper kom också att tala om det, utan att de ens fått frågan av mig. De var 

tveksamma till om deras lärare besitter lika mycket kunskap om luft och flyg som deras guide 

gjorde. Således är guiden en viktig faktor när de kommer till elevernas lärande. 

 

Nedan ges ytterligare exempel på vad som sades när grupperna diskuterade varför de lärde sig 

mycket, utdraget nedan är representativt för samtliga grupper: 

 
5: han berättade lite till så här och då lärde jag mig lite 
1: han visade 
3: vi fick pröva och testa saker 
4: och vi fick röra några saker också 
2: vi fick inte röra så mycket 
4: nej men lite 
1: asså jag lär mig mer när någon berättar och förklarar vad de menar och så  
 Fokusgrupp 2 2014-03-28 

 

Seendet är en viktig faktor som samtliga grupper menar var en viktig orsak till att lärande 

ägde rum. Eleverna menar att det är lättare att se saker i verkligheten, som på museet, än att 

exempelvis läsa om det i en bok eller titta på bilder. Det är lättare, menar eleverna, att lägga 

märke till detaljer när man exempelvis ser flygplanen i verkligheten. Nedanstående citat 

indikerar detta: 

 

4: då kan man verkligen titta på de små delarna… Fokusgrupp 5 2014-04-23 
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Sammanfattningsvis går det att i analysen av samtliga intervjuer se att följande faktorer 

bidragit till elevernas lärande, enligt eleverna själva: 

 Medföljande lärare 

 Lyssnar när guiden berättar och förklarar 

 Läser på skyltar 

 Ser 

 Leker (skattjakten) 

 Provar/testar själv 

 Roligt 

 

Även här går det att se att besöket bidragit till konkreta upplevelser och erfarenheter för 

eleverna, vilket bidragit till att lärande skett. 

Klassrummet jämfört med Flygvapenmuseum 

I denna del återges elevernas reflektioner kring om det är någon skillnad på det lärande som 

sker i klassrummet jämfört med det lärande som sker när de är på museet. Samtliga grupper 

anser att det är skillnad, om än inte så stor enligt vissa elever. Följande citat visar på detta: 

 
E:  är det någon skillnad att lära sig saker här i skolan, i klassrummet, eller att lära sig saker 

på Flygvapenmuseum som ni lärde er idag? 
Alla: (pratar i munnen på varandra) Ja, jo… 
1: jo lite, för att på Flygvapenmuseet får man ju lära sig mycket om liksom, alltså det är inte 

likadant som att få lära sig i klassrummet. 
4: de vet mycket mer där än vad man vet här så då blir det annat 
 Fokusgrupp 1 2014-03-28 

 

Elev nummer ett ovan anser att det blir ett annat lärande på museet på grund av att de vet mer 

där. Tre andra intervjugrupper kommer in på samma ämne. Följande dialog handlar om detta: 

 
E: hur lär man sig på museet som man inte lär sig i klassrummet? 
5: för om man går till ett museum så har ju dom som jobbar där gått utbildningen och 

forskat och då kan ju dom om det men fröken kanske inte kan något om det 
 Fokusgrupp 4 2014-04-01  
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Följande grupp diskuterar om man verkligen måste besöka Flygvapenmuseum för att lära sig 

allt som de lärt sig. Deras diskussion handlar om att man skulle kunna titta på bilder på 

Flygplan om man är i klassrummet istället för på museet: 

 
1: …man lär sig ju ändå lite när man är på Flygvapenmuseum, för då ser man ju flygplan på 

riktigt, det kanske är lite svårt och se den på bild liksom, då vet man ju inte hur stor den 
är. 

E: så det är lättare när man får se det på riktigt? 
Alla: jaaa Fokusgrupp 1 2014-03-28 

 

Några av de övriga grupperna uttrycker också att det är lättare att lära sig om flyg på museet 

eftersom man kan se flygplanen och tillhörande delar där. En grupp menar att man också lär 

sig snabbare då än om lektionen hade varit i klassrummet och man bara hade fått titta på 

bilder.  

 

Alla grupper fick frågan om man måste besöka Flygvapenmuseum för att lära sig allt som de 

lärde sig. Svaren var spridda. En del menar att man inte alls behöver det utan att man lika 

gärna kan söka information om det via datorn eller genom att läsa böcker. Andra hade svårt 

att svara på den frågan, de svarade både ja och nej. I samtalen kom det dock fram att det går 

att lära sig om luft och flyg i skolan men att det är lättare att lära sig om det på museet. 

Framförallt, anser de, är det lättare att lära sig om flyg på museet eftersom man där kan titta 

på riktiga flygplan. De var överens om att man lika gärna kan lära sig om luft i klassrummet. I 

en grupp talade eleverna om att det går att lära sig om luft och flyg i klassrummet men att det 

är mycket tråkigare än att lära sig om det på museet, se citat nedan: 

 
4: det är jättetråkigt att läsa böcker jämfört med Flygvapenmuseum 
 Fokusgrupp 6 2014-04-23  

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att en central del i det lärande som sker på museet 

är kopplat till förstahandserfarenheter, i den bemärkelsen att eleverna kan titta på riktiga 

flygplanen istället för på bilder. Eleverna uppfattar också att pedagogerna på museet besitter 

kompetens som inte deras lärare har, vilket gör att de anser att de kan lära sig mer på museet 

än i klassrummet inom detta område.   
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Lärande i vilket skolämne? 

Samtliga grupper var överens om att det var en lektion de hade på museet. En grupp resonerar 

på följande sätt kring detta: 
 
Alla: det var lektion 
6: man kan kalla det skola 
3: jo, fast det var ju inte i skolan, det var ju inte såhär som en massa klassrum, man har ju 

inget flygplan i en skola direkt, men man kan ju ha såklart ha det…tänk om vi hade ett 
stort flygplan här (visar med händerna) 

E: men det var en lektion ändå? 
3&4: ja, det var en lektion, men på ett annat ställe 
7: på ett roligt ställe 
3: ett väldigt roligt ställe, man ville bara springa runt hela tiden 
 Fokusgrupp 2 2013-03-28 

 

Som följdfråga fick de, och övriga grupper, resonera kring vilket skolämne lektionen i sådana 

fall hörde till. Följande ämnen kom då upp på förslag: Luft, flygplan, historia, svenska, 

matematik och bild. Majoriteten tyckte dock att det var NO och en grupp var klart överens om 

det var en tekniklektion.  

 

4.2. Yttre miljö för den inre motivationen 

Studiens andra fråga handlar om vilka uppfattningar gällande motivation, lust att lära, de 

elever som varit med på skolvisningen ”Luft och flyg” på Flygvapenmuseum har. Denna 

frågas huvudresultat består av följande tre teman: ”Upplevd motivation”, ”Lärande och 

motivation” samt ”Inspiration till vidare arbete”. I analysen av empirin går det att se att 

besöket inspirerar eleverna eftersom de tycker att de har lärt sig mycket. Eleverna ser också 

fram emot att lära sig mer eftersom de tycker att det var roligt att vara på museet. Således går 

det i analysen av empirin att se att den yttre miljön, Flygvapenmuseum i detta fall, leder till en 

inre motivation hos eleverna att vilja lära sig mer om det aktuella ämnet. Detta tack vare de 

erfarenheter som eleverna får i denna yttre miljö. 

Upplevd motivation  

Ingen av de intervjuade eleverna använder sig av ordet motivation. Flertalet elever använder 

dock ordet ”roligt” och ”kul” i intervjuerna, exempelvis i citatet nedan: 
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E: så tycker ni att man ska besöka Flygvapenmuseum i skolan då? 
Alla: ja, jo 
2: ja, det är kul! Fokusgrupp 1 2014-03-28 

 

I bakgrunden till denna studie beskrivs att grunden för motivation är just känslor, exempelvis 

att vara glad och tycka att någonting är roligt. När någon elev i intervjugrupperna uttrycker att 

besöket var roligt, vilket skedde i samtliga grupper, får de följdfrågan vad det var som var 

roligt. I alla grupper är det en eller ett par elever som svarar att det var roligt för man fick lära 

sig så mycket. Nedan listas sådant som eleverna tyckte var roligt: 

 Lärandet 

 Dataspel och andra ”prova-på-stationer” i science center-delen  

 Skattjakten 

 Se alla flygplan och övriga föremål 

 Provsitta flygplan 

 Roligt eftersom det var nya föremål och upplevelser samt för att man inte är på 

Flygvapenmuseum varje dag 

 

En av grupperna, som bestod av de yngsta eleverna, samtalade om att det var roligt att få testa 

och prova på experiment med mera. De menar att de inte förstod så mycket när guiden talade 

men när de fick prova på de olika stationerna i science center-delen så förstod de och då blev 

det också roligare. Som går att se är ovan nämnda delar i stort sett identiska med de faktorer 

som eleverna uttryckt varit bidragande till att de lärt sig, vilka redovisas på sidan 24. Således 

är det svårt att skilja lärande och motivation åt. 

Lärande och motivation 

Följande grupper diskuterar hur de anser att lärande och att ha roligt hänger ihop samt om det 

är viktigt att ha roligt när man lär sig: 
 
1: …alltså man är ju inte på den saken så jätteofta, i skolan är man ju typ varje dag, förutom 

på helgen, men, liksom, så då kan man ha kul samtidigt som man får lära sig saker   
 Fokusgrupp 1 2014-03-28 
 
4: det är roligt, om man tycker det är roligt någonstans så är det lättare att lyssna och man 

tycker det är roligare där, så då är det bra om man gillar Flygvapenmuseet, så att om man 
tycker det är roligt vill man ju besöka det mer, och då kan man få lära sig mycket mer 
saker 
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6: det är spännande och man får veta saker som man aldrig har vetat förut  
 Fokusgrupp 2 2014-03-28  
 

Två andra grupper kom också att tala om att besöket på museet, utöver att vara roligt också 

var spännande. De ansåg att det var spännande på grund av att de fick se alla flygplan. Precis 

som grupp nummer två ovan, anser flera andra grupper att man lär sig mer när det är roligt 

och att man också koncentrerar sig bättre samt har bättre tålamod om det är roligt. Elev 

nummer fyra i exemplet ovan talar om att man vill besöka museet fler gånger om man tycket 

det är roligt och att det i sin tur leder till att man kan lära sig ännu mer. Ytterligare en elev 

från en annan fokusgrupp talar om det.   

Inspiration till vidare arbete 

Samtliga grupper fick frågan om de tror att de kommer att arbeta vidare med detta i skolan 

samt om de vill arbeta vidare med det. Av samtliga grupper trodde alla att de skulle arbeta 

vidare med det och alla elever, utom en elev i en grupp, ville också arbeta vidare med det. 

Nedan följer ett citat som vittnar om detta: 

 

E: är det något ni vill fortsätta arbeta med? 
Alla: jaaaa 
E:  varför? 
5: för att det är roligt 
3: det är väldigt roligt 
E: vad är det som var roligt då? 
3: att man fick lära sig mer om flygplan, jag visste inte så mycket om flygplan innan liksom. 

Jag vill lära mig jättemycket om flygplan nu liksom Fokusgrupp 2 2014-03-28 
 

Några grupper diskuterade om de tyckte ämnet var intressant redan innan besöket, eller om 

besöket bidrog till att de ville arbeta mer med det. Följande citat är hämtat från en sådan 

diskussion: 

 

E: var det intressant även innan besöket? 
5: ja lite 
1: ja lite 
2: jag tyckte det var intressant innan men det blev mer intressant efter  
 Fokusgrupp 4 2014-04-01 

 

I analysen av intervjuerna framkommer att alla grupper som diskuterade om besöket 

motiverat dem till att vilja arbeta vidare med detta i skolan anser att så är fallet. Nedan ges ett 
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exempel som visar på att eleverna själva anser att de blivit inspirerade till vidare arbete. Även 

andra grupper talar om detta. 

 
E: nu när ni har varit på Flygvapenmuseum, har ni blivit sugna på att lära er mer? 
Alla: jaaaaa  
3: jättemycket  
4: verkligen 
5: om DC:3 an 
1: först visste man inte att det fanns så mycket att upptäcka sen när jag har sett det vill jag 

lära mig mer Fokusgrupp 5 2014-04-23 
 

Eleverna verkar vilja lära sig mer om mycket. I samtalen framkommer dock att grupperna 

mest vill lära sig om flygplan (modeller, material, utveckling). Få talar om att besöket 

inspirerat dem till att lära sig mer om luft. Den nedskjutna DC-3:an är något som grupperna 

vid ett flertal gånger nämner att de vill lära sig mer om. Detta kan tyckas intressant eftersom 

DC:3an inte ingår i skolvisningen ”Luft och flyg”. 

 

Två av intervjugrupperna samtalar om att de inte vill besöka Flygvapenmuseum för ofta, utan 

de vill endast gå dit ibland. De menar att om man går dit för ofta blir det tråkigt. De kommer 

dock i sina diskussioner fram till att om skolbesöket innehåller nya delar och ny fakta vill de 

gärna gå dit flera gånger. 

 

4.3. Sammanfattning  

Nedan följer en sammanfattning över studiens huvudresultat. Ur empirin har sådant 

analyserats som har med lärande och motivation att göra. Studiens syfte är att undersöka vad 

grundskoleelever har för föreställningar och uppfattningar om ett skolbesök på 

Flygvapenmuseum, med avseende på deras lärande och motivation. Första frågans 

huvudresultat, benämnd ”I och utanför skolan”, handlar främst om att eleverna fått konkreta 

upplevelser och förstahandserfarenheter under besöket. Det var också något som de förväntat 

sig. Således sammanfaller elevernas förväntningar med utfallet av besöket. Detta har med 

lärande att göra på så sätt att upplevelserna och erfarenheterna har bidragit till ökad kunskap 

hos eleverna angående de båda ämnena luft och flyg. Eleverna upplever att de lärt sig mycket 

nytt inom dessa båda ämnen. En central del, förutom de erfarenheter eleverna fått, är att 

guiden är en viktig faktor som bidragit till elevernas lärande. Detta visas i resultatet av 
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studiens första frågeställning. Vad gäller lärandet anser eleverna att det är skillnad mellan det 

lärande som sker i klassrummet och det lärande som sker på museet, främst eftersom det finns 

spetskompetens på museet samt att Flygvapenmuseum ger förstahandserfarenheter. De 

erfarenheter som eleverna fått på museet går inte att få i klassrummet, menar eleverna. 

Således går inte besöket att ersätta med klassrumsundervisning.   

 

Andra frågans huvudresultat, benämnd ”Yttre miljö för den inre motivationen”, handlar 

främst om att besöket inspirerat eleverna till att vilja lära sig mer. Även här har elevernas 

upplevelser och förstahandserfarenheter stor betydelse, inte minst eftersom erfarenheten är 

viktig för entusiasmen. Förstahandserfarenheterna som eleverna fått på museet är det som 

motiverat dem till att vilja lära sig mer även efter besöket. Återkommande är också att 

eleverna tycker besöket var roligt vilket gör att de vill lära sig mer om det aktuella ämnet. 

Således hänger lärande och motivation ihop. Oklart är dock hur besöket kommer att följas upp 

i klassrummet. 

 

Detta var det sista i resultatkapitlet. Nedan följer diskussion där resultatet från empirin 

problematiseras och ställs i relation till tidigare forskning.  
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5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka och klargöra vad grundskoleelever har för 

föreställningar och uppfattningar om ett skolbesök på Flygvapenmuseum, med avseende på 

deras lärande och motivation. Detta har gjorts med hjälp av fokusgrupper. I denna studie går 

det att se att lärande och motivation går i varandra. Således är det svårt att diskutera dessa 

begrepp var för sig. Även Braund (2004) menar att lärande och motivation hänger ihop. Först 

diskuteras studiens båda frågeställningar var för sig och sedan diskuteras det som är 

gemensamt för de båda resultaten. Vidare följer metoddiskussion och därefter slutsats.   

 

5.1. Studiens första frågeställning 

Frågan om undervisning i miljöer utanför klassrummet är viktig eftersom att, vilket Jidesjö et 

al. (2014) understryker, staten lägger ner en stor summa pengar varje år på att tillhandahålla 

externa resursmiljöer för skolor, till exempel Flygvapenmuseum. Dessutom lägger skolorna 

ner tid och administration på att utnyttja dessa resurser. Studiens första frågas resultat visar att 

eleverna under besöket fått konkreta upplevelser och erfarenheter vilket i sin tur påverkat 

deras lärande på så sätt att eleverna upplever att de har lärt sig mycket fakta om de båda 

ämnena luft och flyg tack vare dessa erfarenheter. Således har de kognitiva dimensionerna 

påverkats. En annan central del, förutom förstahandserfarenheter, som bidragit till deras 

lärande är pedagogen på museet.  

 

Vad eleverna faktiskt lärt sig verkar skilja sig en del beroende på vem man frågar. Vissa lärde 

sig fakta om DC:3an, som ju inte ens ingick i besöket. När eleverna fick frågan vad de lärde 

sig vid en av stationerna i science center-delen uttryckte de att de bara lekte, de lärde sig 

ingenting. Kan det ändå ha ett värde? Flertalet elever var överens om att det var en lektion i 

NO de hade, men inte alla. Spelar detta egentligen någon roll? Vad är det för slags lärande 

elevernas lärare och pedagogerna på museet vill uppnå med besöket? Är fokus på 

faktakunskap eller lust att lära (motivation)? Här spelar också kunskapssynen roll. Säljö 

(2000) beskriver lärande som både att ha förståelse och färdigheter samt kunna se vilka 

kunskaper som behövs i olika sammanhang. En viktig poäng blir därmed att pedagogerna på 

museet och medföljande lärare bör har samma intentioner med skolbesöket. Endast då tror jag 

att det optimala lärandet kan ske. 
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Som går att läsa i resultatet finns en rad faktorer som påverkat elevernas lärande, se 

sammanfattning på sida 24. En viktig faktor som ett flertal grupper lyft fram är guiden. Denne 

har bidragit till deras lärande menar de. En grupp, som bestod av de yngsta eleverna, menade 

dock att de inte förstod så mycket när guiden talade utan att polletten trillade ner när de fick 

pröva på de olika stationerna i science center-delen. Detta skulle kunna bero på att denna 

grupp är ett år yngre än flertalet av de andra eleverna. Således har de svårare för att lagra 

mycket information på en gång. Detta var något som jag uppmärksammade under 

visningarna. De äldre eleverna hade lättare att ta till sig information och instruktioner.  

Eleverna trodde redan före besöket att de skulle få lära sig saker även om de flesta 

förväntningarna handlade om konkreta upplevelser och erfarenheter. Eleverna visste att 

besöket skulle handla om luft och flyg och att de skulle till Flygvapenmuseum. Således 

handlar mycket av förväntningarna om lärande inom luft och flyg samt erfarenheter kopplade 

till dessa ämnen. Förvånansvärt är att ingen elev nämner något om vapen eller dylikt. Detta 

kan bero på att majoriteten av eleverna besökt museet tidigare och vet att utställningarna 

främst består av flygplan. 

Sammanfattningsvis går det att se att förstahandserfarenheter är centralt för det första 

huvudresultatet. Det är dessa erfarenheter som i stor utsträckning bidragit till elevernas 

lärande. 

 

5.2. Studiens andra frågeställning 

Frågan om elevernas motivation är viktig eftersom en grund för skolans verksamhet är att 

skapa lust att lära (Skolverket, 2011). Den andra frågans huvudresultat handlar främst om att 

besöket inspirerat eleverna tack vare upplevelserna och erfarenheterna de fått på museet. 

Besöket på museet har lett till en inre motivation hos eleverna att vilja lära sig mer om de 

båda ämnena luft och flyg. Detta är i linje med Jenner (2004) som menar att motivation kan 

komma som en följd av de erfarenheter en individ fått. Resultatet av studiens andra 

frågeställning visar på att besöket på museet påverkat de affektiva dimensionerna hos 

eleverna, där motivation är en viktig del. De uttryckte exempelvis att det var roligt och 

spännande. Detta är i linje med Braund och Reiss (2006) som menar att när elever undervisas 

i miljöer utanför klassrummet så brukar de visa entusiasm.  



33 
 

 

Å andra sidan går det att se på motivation som upptäckarglädje, i synnerhet hos barn, menar 

Lundgren och Lökholm (2006). De kallar också detta för inre motivation. I resultatet av 

empirin går att se att besöket bidrog till just upptäckarglädje hos eleverna – de tyckte att 

besöket bidragit till att de vill lära sig mer om luft och flyg. Således är besöket framåtsyftande 

– det kan användas för att väcka intresse. Besöket kan alltså sägas ha gett inre motivation hos 

eleverna, eftersom inre motivation handlar om att eleverna drivs av en inre vilja att lära sig 

mer (Bandura, 1986; Braund, 2004; Lundgren & Lökholm, 2006; Stensmo, 2000).  

Holmes (2011) samt Heike och Franz (2010) har i sina studier visat på hur elevers motivation 

och lärande kan påverkas av ett museibesök i skolsammanhang. De har sett att elevers 

motivation påverkas positivt, om än inte så stor utsträckning. Denna studie har visat på att 

motivationen påverkas, men frågan är i hur stor grad? Mer forskning behövs för att visa på 

hur stor effekt på elevers motivation ett sådant besök faktiskt har. Att påverkan på elevers 

motivation varierar mellan olika studier skulle kunna bero på att innehållet som presenteras 

vid ett besök i en extern resursmiljö ser olika ut. Exempelvis kanske luft är svårare att greppa 

än exempelvis flygplan. Luft är mer abstrakt medan flygplan är lättare att relatera till eftersom 

de är mer konkreta. Detta gäller även för andra naturvetenskapliga fenomen.  

 

Sammanfattningsvis går det att se att förstahandserfarenheter är bärande även för det andra 

huvudresultatet.  Nedan diskuteras huruvida lärande och motivation hänger ihop. Där tas 

också upp det faktum att motivation inte framgår lika tydligt som lärande i elevernas 

förväntningar inför besöket. 

 

5.3. Lärande och motivation 

I resultatet av denna studie går att se att vid mötet mellan i och utanför skolan finns lärande 

och motivation som två centrala aspekter. Se figur ett nedan: 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

Lärande och motivation i sin tur medieras genom förstahandserfarenheter och direkta 

upplevelser. Som de båda huvudresultaten visat på är förstahandserfarenheterna som eleverna 

fått på museet dels viktiga för elevers lärande, vilket min första frågas huvudresultat visar på, 

och dels för motivationen, vilket min andra frågas huvudresultat visar på. Detta kan illustreras 

med hjälp av följande figur:  

 

 

 

Denna studie visar på att konkreta upplevelser och förstahandserfarenheter är minst lika 

viktiga för lärandet som för motivationen. Den dimensionen tycks vara den mest 

betydelsefulla. I denna studie har upplevelser och erfarenheter exempelvis tagit sig följande 

uttryck: eleverna ser, lyssnar, talar och får aktivt prova på. Det kan i sin tur bland annat 

kopplas till lärstilar, och således går det i denna studie att se att besöket gynnar flera lärstilar. 

Detta är i linje med Braund och Reiss (2004) som menar att elever som ibland missgynnas i 

klassrummet, på grund av sin lärstil, kan gynnas av undervisning på exempelvis ett museum. 

En av grunderna i ´out-of-school´-forskning, där utomhuspedagogik är en del, är just att 

Figur 2: Diagram som visar att elevernas upplevelser och erfarenheter som 
de fått under skolbesöket på Flygvapenmuseum påverkar både deras lärande 
och motivation. 

Figur 1: Diagram som visar hur skolan överlappar externa 
resursmiljöer. I mötet mellan dessa finns lärande och motivation.  
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lärandet blir mer kroppsligt och sinnesrelaterat. Detta är något som Szczepanski (2009) 

kommer fram till i sin studie och vilket jag också visat på i min tidigare studie (Levin, 2014).  

 

Erfarenhetens betydelse för lärandet och för motivationen, som denna studie visat på, har att 

göra med kunskap i handling. Detta finns det flera förespråkare för, bland annat Dewey 

(Arfwedson, 2003; Szczepanski, 2007). Som tidigare nämnts finns det olika aspekter av 

kunskap. Kunskapsbegreppet är centralt i skolans läroplan (Skolverket, 2011). Eleverna skall i 

skolan tillgodogöra sig faktakunskaper (den kataloga dimensionen), få förståelse för (den 

analoga dimensionen) samt förstå vad vi gör med kunskaperna (den dialoga dimensionen), 

menar Szczepanski (2009). Resultaten av empirin i denna studie visar på att ett besök i en 

extern resursmiljö har relevans för dessa tre dimensioner. I den gemensamma aktiviteten, 

alltså besöket på museet, har eleverna inte bara lärt sig faktakunskap (den kataloga 

dimensionen) som exempelvis namn på olika flygplan. Deras lärande har också innehållit den 

analoga dimensionen, som exempelvis flygets utveckling och luftens påverkan på 

flygförmåga, samt den dialoga dimensionen som exempelvis hur flygteknik används idag och 

hur flyghöjd går att mäta med modern teknik. Tillsammans utgör allt detta elevernas lärande, 

men denna studie har också visat på att det påverkar deras lust att vilja lära sig mer.  

 

Bennett et al. (2007) visar i sin studie på förtjänsterna av att använda stimulerande 

lärandemiljöer utanför klassrummet. Mitt resultat är i linje med Braund (2004) och Bennett et 

al. (2007) som menar att elevernas attityder påverkas. Attityder har med motivation att göra. I 

denna studie har elevernas attityder påverkats på så sätt att de tyckte innehållet i besöket var 

mycket roligt, intressant och spännande och de gick från besöket med inställningen att de ville 

lära sig mer. Således hänger elevernas attityder ihop med en vilja att lära sig mer om det 

aktuella ämnet, åtminstone i denna studie.  

Som nämnts tidigare finns lärande med som en egen kategori i tabell nummer två medan 

motivation lyser med sin frånvaro. Eleverna verkar i sina förväntningar på besöket främst vara 

inriktade på konkreta upplevelser och erfarenheter. Detta går också att se i intervjuerna efter 

besöket. Där talar eleverna om betydelsen, för deras lärande, av konkreta erfarenheter de fått 

vara med om, samt om mötet med en annan pedagog än deras egen lärare. Således hänger 

elevernas förväntningar inför besöket ihop med utfallet. Elevernas upplevelser och 

erfarenheter skulle i nästa steg kunna användas för motivation. Detta genom att i klassrummet 

efteråt fånga upp och återkoppla till elevernas upplevelser och erfarenheter. Således går det i 
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denna studie att se på motivation som något som inte uppstår under besöket men att eleverna 

däremot får upplevelser och erfarenheter under besöket. Dessa erfarenheter kan i sin tur 

inriktas mot och leda till motivation om de tas hand om i efterarbetet i skolan. En central fråga 

blir då huruvida efterarbetet genomförs så att elevernas upplevelser och erfarenheter fångas 

upp och leder vidare till ett lärande. Det är just det som Jidesjö et al. (2014) i sin rapport lyfter 

fram – vikten av samarbetet mellan skolan och den externa resursmiljön. Tyvärr vet vi att 

både för- och efterarbetet brister hos flertalet lärare. Detta visar både Gunnarsson (2008), 

Jarvis och Pell (2002) samt Jidesjö et al. (2014) på. Frågan är dock hur mycket ansvar som 

vilar på undervisande lärare och hur mycket som vilar på pedagogerna, i detta fall på 

Flygvapenmuseum? Det går kanske inte att lägga allt ansvar på den ena eller den andra parten 

utan båda har ett ansvar att se till att samarbetet fungerar väl. Pedagogerna bör vara tydliga 

med vad som förväntas av lärarnas för- och efterarbete. Lärarna i sin tur bör medvetandegöras 

om vikten av att fånga upp elevernas erfarenheter som erhållits under besöket. 

Tidigare studier såsom ROSE (2014) har visat på att det finns en del problem vad gäller 

elevers attityder gentemot de naturvetenskapliga ämnena i skolan. Detta har med motivation 

att göra. Lösningen på dessa problem kanske inte går att finna inom klassrummets fyra väggar 

utan man kan behöva lyfta blicken högre. Motivationen kan kanske hittas utanför skolan, 

exempelvis på museer. En del av lösningen vad gäller problemen kring mening och relevans i 

de naturvetenskapliga ämnena kanske ligger i att involvera externa resursmiljöer? Denna 

studie har visat att ett besök på exempelvis ett museum har betydelse för elevernas lärande 

och motivation, frågan är dock hur lärarna går vidare med det? Skolan måste fånga upp det 

som sker under en aktivitet i en lärandemiljö utanför klassrummet så att lärandet optimeras. 

Skolverket (2011) lyfter fram att det finns flera kunskapskällor i vårt samhälle. 

Flygvapenmuseum är en resursmiljö som har en viktig betydelse, den hade inte gått att skapa i 

klassrummet, vilket är något som de intervjuade eleverna i denna studie uttrycker. Skolan 

behöver ta hjälp av aktörer i samhället, att prata och visa bilder har inte samma betydelse för 

den inre motivationen. Även ROSE (2014) visar på att erfarenheter utanför skolan har 

betydelse när det kommer till elevers attityder gentemot de naturvetenskapliga ämnena i 

skolan. Allt detta mynnar ut i en central fråga: Hur kan skolan utvecklas så att externa 

resursmiljöer engageras bättre? Denna fråga har identifierats som en viktig fortsättning på 

denna studie och således behövs vidare forskning inom det området. 
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5.4. Metoddiskussion 

Halkier (2010) menar att en kombination av olika metoder vid datainsamling är gynnsamt. 

Metoden i denna studie består dels av insamling och sammanställning av en fråga och dels av 

fokusgruppsintervjuer. Fördelen med fokusgruppsintervjuer är att eleverna själva får sätta ord 

på sina tankar och upplevelser där fokus ligger på kvalité snarare än på kvantitet. Det är just 

det denna studie vill komma åt – elevernas egna associationer. Resultatet skulle kunna 

undersökas med annan metod, exempelvis deltagande observation. Detta hade kanske 

genererat ett annat resultat. Jag var med under skolvisningarna men inte som observatör utan 

för att lära känna eleverna så att jag inte skulle vara främmande för dem under intervjuerna. 

Jag var med på samtliga visningar utom en. Det märktes skillnad på den grupp vars visning 

jag inte varit med på. Eleverna i den gruppen var mer blyga än eleverna i övriga grupper 

vilket i sin tur ledde till att de samtalade mindre. 

 

Vad gäller val av metod går det att diskutera huruvida resultaten påverkades av att 

intervjuerna genomfördes i grupp. Individuella intervjuer skulle exempelvis kunna 

genomförts. Gruppintervjuer valdes dock eftersom intervjudeltagarna var sju till åtta år och 

min erfarenhet är att elever i den åldern vågar tala mer när de är i grupp, genom att de hjälper 

varandra att tänka och komma ihåg vad de varit med om. Resultaten kan dock ha påverkats av 

detta. Exempelvis kanske vissa elever höll med de andra i gruppen, fast de egentligen inte 

delade deras åsikter, på grund av att de kände ett grupptryck. Detta kan i sin tur ge 

missvisande resultat. Som tidigare nämnts skulle deltagande observation kunna vara en 

lämplig metod. Varför fokusgrupper valdes beror på att jag ville kunna ställa följdfrågor till 

eleverna viket inte är möjligt på samma sätt i en deltagande observation. Enkät var också ett 

alternativ men valdes bort på grund av att eleverna ännu inte lärt sig läsa och skriva 

tillräckligt vid denna ålder. Jag ville inte att det skulle vara ett hinder, samtidigt som jag ville 

kunna ställa följdfrågor vilket inte är lika lätt i enkät som vid en intervju. 

 

Vad gäller val av metod är det värt att diskutera huruvida eleverna blev distraherade av 

filmkameran eller ej. Wibeck (2010) tar upp just detta men menar att risken att 

fokusgruppsdeltagarna påverkas av kamerans närvaro självklart finns men att den ofta 

överdrivs. Min uppfattning är att eleverna tyckte att det var lite obekvämt i början men att det 

släppte efter inledningsfrågorna och att de sedan inte tänkte så mycket på filminspelningen. 

Ytterligare en begränsning med metoden som använts i denna studie är att den endast visar på 
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mycket kortsiktiga resultat. Samtliga elever intervjuades samma dag som de hade varit på 

besöket. Om en uppföljning gjorts senare skulle kanske resultaten sett annorlunda ut. 

 

I grupperna med sju deltagare var det svårt för alla att komma till tals. Wibeck (2010) menar 

att antalet gruppdeltagare inte bör vara mer än sex personer. Frågan är dock om alla elever 

hade något att säga? Bryman (2011) menar att det kan förekomma tystlåtna deltagare men 

likaså de som tenderar att ta över samtalet. Jag försökte få de tystlåtna att tala genom att ställa 

frågor direkt till dem.  

 

Vad gäller reliabilitet och validitet lyfter Bryman (2011) upp att dessa främst hör till 

kvantitativ forskning. Denna studie är av kvalitativt slag. Bryman (2011) tar upp att det finns 

andra kriterier som är bättre lämpade att använda sig av och ställa sin forskning mot när den 

är av kvalitativ natur. Dessa är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten har att göra med 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt objektivitet (Bryman, 2011). Nedan diskuteras 

denna studie gentemot dessa aspekter. 

 

En del i tillförlitlighet är att studiens resultat skall presenteras för deltagarna i studien så att 

dessa kan ge sin bekräftelse till det som skrivits (Bryman, 2011). Detta är något som inte 

gjorts i denna studie på grund av förutbestämd tidsram, men som hade ökat studiens 

tillförlitlighet. Ett sätt att göra detta skulle kunna vara genom respondentvalidering (Bryman, 

2011). Denna studies resultat är främst giltiga för den specifika kontexten som använts, 

Flygvapenmuseum. En del av de generella resultaten skulle dock kunna vara giltiga i ett annat 

sammanhang. För att underlätta urvalet för vad som är överförbart till ett annat sammanhang 

eller en annan tid finns dels en beskrivning för metod och dels en beskrivning över 

sammanhanget som använts till denna studie.  

 

Pålitligheten har stärkts genom att alla delar och tillvägagångssätt har beskrivits. Bryman 

(2011) lyfter fram att pålitligheten kan öka om någon utifrån exempelvis kritiskt granskar 

studiens data. Detta har inte gjorts i denna studie, på grund av studiens förutbestämda tidsram, 

men hade bidragit till ökad pålitlighet. 

 

Strävan i denna studie har varit att hela tiden vara objektiv. Det bör dock tas i beaktning att 

forskaren hela tiden tolkar och värderar sina resultat och således väljer utvalda delar 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Det kan alltså finnas alternativa tolkningar, även i denna 
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studie, som inte lyfts fram. Denna studie har strävat efter att ge en rättvis bild av elevernas 

åsikter och uppfattningar. Detta genom att redogöra för deras tankar och funderingar dels med 

hjälp av citat och dels med hjälp av korta sammanfattningar. Äktheten skulle kunna styrkas 

genom att resultaten redovisas för de intervjuade elevernas lärare med tanke på den 

katalytiska autenciteten som Bryman (2011) tar upp. 

 

5.5. Förslag till vidare forskning & slutsats 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en komparativ studie mellan elever vars lärare 

följer upp innehållet från besöket i skolan efteråt jämfört med lärare som inte gör det. Mer 

forskning behövs inom det området.  

 

Bennett et al. (2007) kommer i sin metastudie fram till att könsskillnader kan utjämnas vid 

användandet av meningsfulla sammanhang i de naturvetenskapliga ämnena. Som ett sidospår 

i genomförandet av denna studie har det visat sig att flickor tenderar att ta mer plats än pojkar 

exempelvis genom att svara på fler frågor och vara mer aktiva under lektionen på museet 

jämfört med i klassrummet. Detta enligt deras medföljande lärare. Detta är i linje med Jarvis 

och Pell (2002) som belyser att flickor, mer än pojkar, tenderar att bli mer intresserade av de 

naturvetenskapliga ämnena när de presenteras i en meningsfull kontext. Detta har att göra 

med den aspekt som berör elevers olika roller, vilken jag berört i en tidigare studie (Levin, 

2014). Det har också att göra med genus. Således är frågan om elevers roller samt 

genusaspekten i användandet av lärandemiljöer utanför klassrummet förslag till vidare 

forskning.  

 

Den långsiktiga påverkan på både lärande och motivation är också ett intressant uppslag för 

vidare forskning. Det främsta uppslaget för vidare forskning som denna studie har visat på är 

dock huruvida skolan kan utvecklas så att externa resursmiljöer utnyttjas bättre. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att betydelsen av användandet av miljöer utanför 

klassrummet i skolundervisning kan leda till både lärande och motivation. Både lärare och 

elever har mycket att vinna på detta. En central fråga blir dock hur väl besöket fullföljs främst 

med avseende på efterarbetet. En slutsats som dras utifrån resultaten i denna studie och med 

tanke på tidigare studier inom området är att lärarna efter besöket bör fånga upp elevernas 
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erfarenheter och upplevelser för att i skolan bygga vidare på dessa. Eleverna både vill och 

förväntar sig det. Ytterligare en slutsats som dras är att elevernas lärare bör vara delaktig 

under besöket så att denne kan fortsätta arbeta med aktuellt ämne i skolan efteråt. Stort ansvar 

vilar alltså på läraren.  

Vidare är frågan om förstahandserfarenheter viktig. Från resultaten i denna studie dras 

slutsatsen att förstahandserfarenheter är något av det viktigaste vad gäller både elevers lärande 

och motivation, sett ur ett elevperspektiv. Detta kan uppnås genom att eleverna involveras i 

aktiviteter där den naturvetenskapliga kunskapen presenteras i en för eleverna meningsfull 

och intressant kontext. De egna resultaten och relationerna till tidigare studier inom området 

ligger till grund för att dra slutsatsen att skolan, och då specifikt de naturvetenskapliga 

ämnena, bör samarbeta med externa resursmiljöer.  

Implikationer för pedagogerna på Flygvapenmuseum skulle kunna vara att erbjuda visningar 

som uppstart av ett arbetsområde med tillhörande arbetsmaterial som man kan fortsätta jobba 

med i skolan. Visningar skulle också kunna erbjudas i slutet av ett arbetsområde där eleverna 

skall tillämpa kunskaperna de bär med sig från skolan. För precis som några av de intervjuade 

eleverna sade så vill de gärna besöka museet flera gånger, bara man inte gör samma sak vid 

varje besök. 

  

I svensk skola idag finns problem med motivationen, speciellt gällande de naturvetenskapliga 

ämnena (ROSE, 2014). Lärande kräver motivation. Detta arbete visar att motivationen kan 

åstadkommas genom att skolan samarbetar med externa resursmiljöer. I grunden handlar detta 

om ett autentiskt lärande för eleverna där kunskaper presenteras i meningsfulla kontexter. 

STS-perspektivet är viktigt och får inte glömmas bort. I detta arbete har det visat sig att 

delaktighet är centralt. Eleverna bör involveras i meningsfulla aktiviteter. Slutligen bör 

konstateras att merparten av eleverna inte skall bli naturvetare men däremot skall de bli 

reflekterande individer som skall göra medvetna val. Detta har med naturvetenskap som 

allmänbildning att göra. Här bär skolan ett stort ansvar. 
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Bilaga 1: Brev till vårdnadshavare 
Linköping 2014-03-17 

 

Intervju i samband med skolbesök på Flygvapenmuseum 
Jag heter Emely Levin och går sista året på lärarutbildningen i Linköping. Jag skall 
skriva mitt examensarbete om grundskoleelevers tankar kring ett skolbesök på 
Flygvapenmuseum i Linköping. Detta sker i samarbete med Flygvapenmuseum. För 
att genomföra studien vill jag intervjua elever. Intervjuerna kommer att ske i grupper 
om cirka 5-7 elever och kommer att ske under lektionstid. Intervjun tar ca 20 min. Om 
eleven tillåter kommer intervjuerna att videoinspelas. Efter bearbetning kommer 
intervjuerna att raderas. Den som deltar i intervjun kommer att vara anonym, således 
kommer det inte att gå att spåra något i examensarbetet till eleven. Eleven har när 
som helst rätt att avbryta intervjun.  
 
Rapporten kommer att publiceras på Linköpings Electronic Press och ansvarig 
handledare är Anders Jidesjö, institutionen för Tema Vatten i natur och samhälle vid 
Linköpings universitet. Deltagandet är helt frivilligt och vi är oerhört tacksamma om vi 
kan få ta del av ditt barns tankar kring ett besök på Flygvapenmuseum. Var vänlig 
skriv under talongen nedan och skicka med till skolan så snart som möjligt. 
 
Tack på förhand!  
Med vänlig hälsning, 
Emely Levin  
 
Har du frågor om intervjuerna, vänligen kontakta någon av oss: 
Emely Levin  
tel. XXX-XXX XX XX 
 
Veronika Baumgardt, museipedagog på Flygvapenmuseum  
tel. 013-495 97 12, veronika.baumgardt@flygvapenmuseum.se  
 
 

    
Ja, mitt barn får bli intervjuad i grupp 
 
Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 
Barnets namn______________________________________ 
 
Vårdnadshavares namn______________________________ 
 
Vårdnadshavares underskrift__________________________ 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Inledning 
 Berätta om studien: 

- Jag ska skriva en rapport 
- Finns inga rätt eller fel när ni svarar. Jag vill veta vad ni tycker och tänker 
- Samtala i grupp, med varandra. Jag ger er frågor att samtala om 

 Anonymt, frivilligt, radera inspelning efter bearbetning.  
 Frågor? Vill alla delta? 

 
Öppningsfrågor (alla ska få svara) 

 Vad heter du? 
 Hur länge har ni gått i samma klass? 
 Har ni varit på Flygvapenmuseum tidigare? 

 
Introduktionsfrågor/övergångsfrågor 
Hänger besöket ihop med det som händer i klassrummet 

 Hade er lärare gått igenom något speciellt inför besöket? Har ni lärt er något om luft 
och flyg i skolan?  

 
Nyckelfrågor/huvudfrågor 
Lärande  

 Har ni lärt er något nytt om luft och flyg idag som ni inte lärt er i skolan?  
- vad var det som gjorde att ni lärde er någonting?  

 Behöver man besöka Flygvapenmuseum för att lära sig det ni lärde er? (Varför/varför 
inte?) 

 Är det någon skillnad på att lära sig saker på Flygvapenmuseum (er visning idag) eller 
att lära sig saker i skolan? Vad? Varför? Lär man sig på olika sätt på museet jämfört 
med i skolan? 

 
Motivation/lust att lära 

 Vad trodde ni skulle hända? (hur kände ni inför besöket)?  
Hur var det/blev det? varför blev det så/varför blev det inte så?   

 Varför ska man göra ett sådant här skolbesök som ni gjorde idag? 
 Fick du någon ny tanke eller fundering under/efter ditt besök? 

 
 

Slutfrågor  
Hänger besöket ihop med det som händer i klassrummet? 

 Tror ni att ni kommer att fortsätta arbeta vidare med luft och flyg i skolan? 
 Lärde ni er något idag som ni kommer fortsätta arbeta med i skolan? 
 Är det någon som vill tillägga någonting kring ert besök på Flygvapenmuseum? 
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Bilaga 3: Luft och flyg 
 
Luft och flyg 
Skolprogram för åk. 1-6 
 
Beskrivning 

Hur och varför flyger det? Vi experimenterar med luft och tittar närmare på vad 

flygplan behöver för att kunna flyga. Vi utforskar luft och flyg i museets utställningar 

och i Flyglabbet. 

Tidsåtgång 

90 min. 

Målgrupp 
 

Åk. 1-6 
Innehåll 

 Så fungerar luften. 
 Flygplanets delar och funktioner. 
 Människor och flygplan. 

 
Syfte och mål 
Eleverna experimenterar med luft och lär sig hur en typ av teknisk konstruktion, 

flygplanet, är uppbyggt. Genom egna upptäckter lär de sig att sätta mindre detaljer i 

sitt sammanhang.  

 

Med lek och eget experimenterande övar sig eleverna på att använda olika 

färdigheter.  

 

 

I skolan 
Inför besöket på Flygvapenmuseum 
Klottra på tema flyg 

Som introduktion till museet klottrar eleverna på tema flyg. Använd ord och/eller 

bilder. Klottrandet fungerar som en introduktion där elevernas förväntningar på 

besöket kommer fram. 
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Efter besöket på museet Flygvapenmuseum 
Klottra på tema flyg 
Klottra igen! Hur ser klottret ut efter att eleverna varit på museet? Jämför de ord och 

bilder som de hade med sig inför besöket. Har elevernas tankar om flyg förändrats? 

Vad har det lärt sig för nya ord och begrepp? 

 

Framtidens flygande farkoster 
Efter besöket på museet kan eleverna fundera vidare på hur flygplanen kommer att 

se ut i framtiden. Med hjälp av den utveckling de har kunnat se på museet kan de 

skapa framtidens flygplan i ritning och modell. 

 

 

 


