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Förord  
Det är en kall och solig höstdag när jag, under min VFU-period, tillsammans med femton 
tonåringar och en annan lärare närmar mig det stora tegelhuset. Vi klev nyligen av bussen och 
är på väg att besöka en kommunal, upplevelsebaserad utställning om växthuseffekten och de 
globala klimatförändringarna. Utställningen är ett resultat av kommunens satsning för en 
hållbar utveckling och innehållet känns högaktuellt i tider då klimatfrågan diskuteras i stort 
sett i alla forum. 
   Tidigare i höstas arbetade eleverna med temat miljöproblem, men besöket äger rum några 
veckor senare, och i klassrumsarbetet är det nu energiområdet som gäller.   
   När vi är högst upp i tegelhuset öppnas en röd järndörr och vi välkomnas in i en hall av två 
kvinnor. Vi blir snabbt indelade i yrkesgrupper. Några av oss blir läkare och andra blir 
biologer, eller något annat. Varje yrkesgrupp får ett gemensamt protokoll och vi kliver in 
genom en liten rund dörr i väggen. Det börjar skramla och surra. Det blinkar. En röst berättar 
för oss att vi reser framåt i tiden, ett par 100 år eller så. När vi går ut genom en annan dörr 
möts vi av värme och den fuktiga luften slår emot oss.  
   Vi befinner oss i vår hemstad, men klimatet har onekligen förändrats. Runt omkring oss 
finns växter, löpsedlar och fönster som visar olika aktuella händelser. De olika grupperna går 
runt och letar efter skillnader mellan den nya tiden och den tidsepok vi lämnade. När 
grupperna har redovisat vad de hittat för varandra går vi vidare.   
   Det är nedsläckt och vi går genom en ganska smal gång som kantas av modeller som visar 
klimatförändringar. I ett mörkt rum sätter vi oss ned längs väggarna. Mitt på väggen sitter en 
jordglob som omges av en stickad tröja. Jordgloben svettas. Växthusgaserna, d.v.s. 
vattenånga, koldioxid, metan och dikväveoxid, gestaltas av figurer på väggen. De berättar för 
oss vilken roll de spelar i det som händer och hur de påverkar den globala uppvärmningen.  
   I nästa rum är ljuset uppskruvat ordentligt. I små montrar är olika situationer som kan 
uppstå på grund av den globala uppvärmningen illustrerade med bild och text. Vi arbetar 
återigen i våra indelade grupper och berättar sedan om de tänkta scenarierna för varandra.  
   Avslutningsvis kommer vi till ett litet rött hus. Vi känner igen oss. Vi får nu undersöka vår 
egen livsstil. Hur påverkar jag växthuseffekten och klimatförändringarna? Här har vi också 
möjlighet att påverka framtiden genom att lägga vår röst på något av de olika påhittade 
partierna i ett simulerat demokratiskt val.   
   Besöket tog ungefär två timmar och det är nu dags att ta bussen tillbaka till skolan och 
energiarbetet i klassrummet. Besöket fick mig att fundera på hur lärare använder utställningar, 
som den vi nyss hade besökt, i sin undervisning och vad dessa besök tillför undervisningen i 
klassrummet. När det var dags för mig att välja ämne för mitt examensarbete på 
lärarprogrammet tog jag chansen att undersöka just detta.  
   Avslutningsvis vill jag tacka de lärare som, trots hög arbetsbelastning, tog sig tid att delge 
mig sina erfarenheter av utställningsbesöket. Tack också, till min handledare vid Mälardalens 
högskola, Bosse Jonsson, för värdefulla tips under arbetets gång.  
 
 
Eskilstuna, maj 2007 
 
Caroline Eriksson 
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1. Inledning  
Nyfikna barn och ungdomar, som lär för sin egen skull, och som tycker att det är roligt att lära 
tror jag att de flesta lärare vill möta i skolan. Under ett par år direkt efter min examen som 
kulturvetare, hade jag nöjet att arbeta som pedagog på olika museum och vetenskapscenter. På 
vetenskapscenter kommer eleverna i kontakt med de naturvetenskapliga ämnena i en 
upplevelsebaserad miljö och trots att dessa ämnen i skolan uppfattas som svåra och tråkiga 
(Sjögren, 2002), mötte jag dagligen barn och ungdomar som fick uppleva nya saker och fick 
nya erfarenheter och kunskaper inom just dessa ämnen. Mötet med dessa elever var relativt 
korta, endast ett par timmar långa, och jag funderade ofta på vad som hände när eleverna kom 
tillbaka till skolan. Tog lärarna till vara på elevernas positiva erfarenheter från dessa besök?     
   I Läroplanen för den obligatoriska skolgången 94 (Lpo 94, 1998) står att lärare ska använda 
sig av verksamheter utanför skolan som kan berika skolan som lärandemiljö och de ska 
planera undervisningen så att eleverna kommer i kontakt med olika former av kunskap.  
   Braund och Reiss (2004) skriver också om den utmaning som lärare i de naturvetenskapliga 
ämnena står inför då de ska undervisa barn och ungdomar i dessa ämnen. De menar att lärare 
kan erbjuda en annan sorts kunskap och en fördjupad sådan om de väljer att komplettera 
undervisningen med miljöer utanför klassrummet (Braund & Reiss, 2004). Ett 
upplevelsebaserat lärande, t.ex. rollspel och simuleringar, är också ett sätt att väcka elevernas 
engagemang i frågor som det annars kan vara svårt att få intresse för. Heath och Andersson 
(Myndigheten för skolutveckling, 2006) skriver om detta i en lärarhandledning för 
upplevelsebaserat lärande. De skriver också att intresset för dessa metoder är stort.  
   Under min lärarutbildning fick jag möjlighet att delta i ett klassbesök vid en 
upplevelsebaserad utställning om klimatförändringar och växthuseffekten. Utställningen är 
producerad och finansierad av en mellanstor svensk kommun i Mellansverige, och riktar sig 
till elever i grundskolans senare år och gymnasiet. Motiven för att besöka en 
upplevelsebaserad utställning är många och årligen besöker tusentals lärare och elever dessa 
verksamheter. Utbudet av upplevelsebaserade utställningar som lockar lärare och deras 
klasser kommer säkerligen att öka i framtiden och det finns därför ett intresse av att veta hur 
lärare ser på dessa miljöer ur ett lärandeperspektiv och hur lärarna använder utställningar i 
undervisningen.    
   
 

1.1. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med detta arbete är att undersöka lärares planering och didaktiska motiv då de använder 
sig av en upplevelsebaserad utställning i undervisningen.  
   Syftet uppnås genom följande frågor: 
 

• Hur ser lärare på upplevelsebaserade utställningar som lärandemiljöer? 
• På vilka sätt använder sig lärare av upplevelsebaserad utställning i undervisningen?  
 
 

1.2. Begreppsdefinitioner 

1.2.1. Upplevelsebaserat lärande 
Begreppet upplevelsebaserat lärande används i detta arbete som ett samlingsbegrepp för den 
typ av pedagogik som skapar lärandesituationer genom att människor deltar i olika aktiviteter. 
Metoder som används är exempelvis rollspel, simuleringar eller experiment. Ofta ställs 
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deltagarna inför ett problem som kan lösas genom att deltagarna agerar på något sätt. De kan 
diskutera, förhandla eller pröva sig fram med olika metoder. Upplevelsebaserat lärande kan 
användas för att skapa intresse och förståelse för ämnen och företeelse som det kan vara svårt 
att skapa engagemang för (Myndigheten för skolutveckling, 2006).   
 

1.2.2. Upplevelsebaserad utställning 
Begreppet upplevelsebaserad utställning används i detta arbete för att beskriva en utställning 
som är designad för att besökaren ska vara aktiv, både fysiskt och intellektuellt. Det sker ett 
samspel mellan besökaren och den uppbyggda miljön, i vilken de olika problem som 
besökaren ställs inför uppstår. Begreppet utställning används i detta arbete synonymt med 
begreppet upplevelsebaserad utställning.    
 

1.2.3. Science center/vetenskapscenter/museum 
Den tidigare forskning som detta arbete refererar till är i huvudsak baserad på undersökningar 
som är gjorda på museer och s.k. science centers, vilka i Sverige också benämns 
vetenskapscentrum. Det gemensamma för dessa informella lärandemiljöer är att de har ett 
folkbildande uppdrag. Ett science center, eller vetenskapscenter, är en verksamhet med syftet 
att öka den naturvetenskapliga allmänbildningen och intresset för naturvetenskap. De 
utställningar, och den miljö, som ingår i ett vetenskapscentrum är ofta av upplevelsebaserad 
karaktär där besökarna är aktiva och deltagande (Björneloo & Sträng, 2006).  
 
 

1.3. Disposition 
Det här arbetet inleds med en redogörelse av den tidigare forskningen om upplevelsebaserade 
utställningar som lärandemiljö och hur lärare använder utställningar i undervisningen, kap 2. I 
kap 3 beskrivs hur undersökningen har utformats och vilka metoder som ligger till grund för 
arbetet. I kap 5 redovisas resultaten från undersökningarna genom att denna gestaltas i 
diagram och genom citat. Efter dessa kapitel kommer en analys av hur 
undersökningsresultaten kan kopplas samman med den tidigare forskningen och det 
avslutande kapitlet diskuterar arbetets metoder, resultat och slutsatser. I detta kapitel görs 
också en reflektion kring vilka studier som kan vara intressanta att göra i framtiden.   
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2. Litteraturgenomgång  
Den forskning som tidigare gjorts om lärande och upplevelsebaserade utställningar har 
undersökt lärande på museer och science centers. Undersökningarna har till stor del belyst 
själva utställningen som informell lärandemiljö, d.v.s. en miljö som människor frivilligt 
besöker för att lära sig saker. Forskningen har lett fram till kunskaper som visar vad besökare 
på museum och vetenskapscenter lär sig och hur den fysiska utställningsmiljön påverkar 
lärandet (bl.a. Falk & Dierking, 2000)  
   Det har även gjorts studier som undersöker skolelevers lärande under besök på 
upplevelsebaserade utställningar (bl.a. Björneloo & Sträng, 2006). Ett mindre antal studier har 
belyst kopplingen mellan lärandet i skolan och lärandet i den informella miljön (Errington, 
2001) och hur lärare använder sig av upplevelsebaserade utställningar i sin undervisning 
(Lucas, 2000 och Lucas, 2001). Detta arbete syftar till att bidra med ytterligare kunskap inom 
detta område.  
 
 

2.1. Kontextuellt lärandeperspektiv 
En modell av lärande som används för att beskriva lärandet i en utställningsmiljö är den 
kontextuella lärandemodellen (Falk & Dierking, 2000). Modellen beskriver att både 
personliga och sociokulturella faktorer och den fysiska miljön inverkar på lärandet. Dessutom 
ses lärandet som en process som sker över tid vilket gör att lärandet kan gestaltas som ett 
pärlband som hela tiden byggs på med nya pärlor (se figur 1).  
 

 
     Figur 1. Den kontextuella lärandemodellen.  

              Källa: Falk & Dierking, 2000 
 
 

2.1.1. …med inslag av konstruktivism  
I den personliga kontexten ingår faktorer såsom motivation, känslor, intresse och personens 
tidigare kunskaper. Falk och Dierking (2000) lyfter fram de samband som finns mellan den 
känslomässiga delen av vår hjärna och de kognitiva processerna och de poängterar att allt 
lärande bygger på känslomässiga upplevelser. Minnet, som är en viktig del i lärandet, är 
exempelvis konstruerat så att intressanta och roliga erfarenheter prioriteras före dåliga 
erfarenheter. I den personliga kontexten i läroprocessen lyfts också Piagets tankar fram om 
människans kognitiva utveckling, den s.k. stadieteorin, vilken legat till grunden för 
konstruktivismen. Piaget menar att människan går från ett konkret till ett mer abstrakt 
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tänkande och att all ny kunskap är konstruerad utifrån personens tidigare kunskaper (Sjöberg, 
2000).    
   
 

2.1.2. …och Vygotskys sociokulturella teori 
Lärandeprocessen är dock inte helt och hållet beroende av personliga faktorer. Den 
kontextuella lärandemodellen tar också hänsyn till den sociokulturella aspekten på lärandet 
(Falk & Dierking, 2000). Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Vygotskys teorier 
och betonar språkets och kommunikationens betydelse för lärandet (Säljö, 2000). Björneloo 
och Sträng (2006) menar att det inte räcker med människors sinnliga upplevelser och mentala 
processer för att få kunskap. Kunskap nås genom att upplevelserna reflekteras över 
tillsammans med den sociokulturella omgivningen. Den sociokulturella omgivningen utgörs 
av de sociala grupper med olika kulturer som alla människor ingår i. Lärandet och vilken 
kunskap som är viktig att föra vidare i gruppen bestäms med hänsyn till, eller snarare, som en 
följd av de kulturella ramarna som råder. Universellt sätt, menar Falk och Dierking (2000), 
har människor lätt att strukturera information och kunskap om den berättas för dem som en 
historia i ett sammanhang.      
 

2.1.3. …liksom den fysiska miljön 
Avslutningsvis, menar Falk och Dierking (2000), att även den fysiska miljön inverkar på 
lärandet. Falk och Diering (2000) skriver att kunskap inte bara utvecklas i en viss fysisk miljö 
utan att den även är förlagd till denna miljö. Kunskapen används sedan i nya miljöer och 
situationer där man kan känna igen förhållanden från den miljö där man först lärde sig 
kunskapen. Den fysiska miljön påverkar också lärandet på det viset att människor automatiskt 
skapar långvariga och känsloladdade minnen av platser, vilka sedan kan inverka på lärandet. 
 
 

2.2. Utställningar som lärandemiljö 
Falk och Dierking (2000) har under flera år undersökt museet som lärandemiljö. Att 
utställningar av olika slag idag är populära, menar Falk och Dierking, beror på att vi lever i ett 
kunskapssamhälle där kunskap leder till social och/eller ekonomisk välfärd. Genom att besöka 
utställningar får människor en möjlighet att öka sin kunskap samtidigt som de kan ta del av en 
underhållande utställning.  
   En undersökning som genomfördes bland museibesökare (Falk och Dierking, 2000) visar på 
vad besökarna får med sig för kunskaper från besöket. Resultaten visar att besökarna dels får 
nya insikter, idéer och att de får ett intresse för ett nytt ämne. Museibesök leder, enligt Falk 
och Dierkings undersökning, till att besökarna får en förståelse för ett visst begrepp eller att 
ett fenomen blir synliggjort. I undersökningen framkommer också att olika besökare lär sig 
olika saker, trots att de besöker samma utställning under lika lång tid. Falk och Dierking 
menar därför att lärandet i museimiljöer är beroende av flera faktorer. En av dessa faktorer är 
själva utställningen och det pedagogiska program som besökarna deltar i. En annan faktor är 
på ett personligt plan där besökarnas intresse, yrke och ålder spelar in. Även tidigare 
erfarenheter av museum och utställningar påverkar vad besökare lär sig. Avslutningsvis 
kommer Falk och Dierking fram till att det besökarna lär sig av museibesöket beror på vad de 
gjort innan och efter besöket, vilka framtida situationer de ställs inför och vad de är för 
personer.          
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2.2.1. Lärandemiljö för eleverna 
En studie av lärarstudenter som besöker ett vetenskapscenter visar att de menar att skolelevers 
besök på den upplevelsebaserade utställningen kan användas i samband med temaarbeten, 
ämnesövergripande projekt och experimenterande. De menar också att det är viktigt för 
elevernas lärande att de i utställningen kan läsa instruktioner, se bilder med tydlig 
information, möta verklighetstrogna modeller och först se helheten och sedan gå in i detaljer 
(Björneloo & Sträng, 2006). 
   Griffin (1994) skriver om ett besök i upplevelsebaserade utställningar där eleverna får 
möjlighet att använda uppgiftsblad för utställningens olika delar. Hon kommer fram till att 
både lärare och elever delar uppfattningen att eleverna lär sig om de arbetar med uppgifter 
under besöket. Vidare menar både lärare och elever att processen lärande är något som i 
huvudsak förekommer i skolans verksamhet.       
   Eleverna i Griffins (1994) undersökning visar dock att de under sitt besök i utställningen, 
trots sin syn på lärande, inte vill använda de arbetsuppgifter som är kopplade till utställningen. 
De menar att arbetsbladen begränsar vad de upplever och att de är tråkiga. I ett av fallen hade 
eleverna redan gjort uppgifterna vid ett tidigare besök i utställningen.  
 

2.2.1.2. Informellt och formellt lärande 
Flera undersökningar, bland både lärare och elever, visar på vilka strategier eleverna har för 
sitt lärande under ett besök på en upplevelsebaserad utställning. Elevernas lärandestrategi 
skiljer sig åt då de besöker utställningen med klassen mot när de besöker den på sin fritid. 
Dessa olika lärandestrategier benämns i flera undersökningar för informellt respektive 
formellt lärande (Griffin, 1994, Björneloo & Sträng, 2006).     
          
Informellt lärande: Formellt lärande: 
Frivilligt Inte frivilligt  
Ostrukturerat Strukturerat 
Inte i en viss ordningsföljd I en viss ordning  
Bedöms inte Bedöms 
Inte konkurrerande Konkurrerande 
Öppen Sluten 
Elevcentrerad Lärarcentrerad 
Relevant i ett sammanhang Sammanhanget är oklart 
Heterogena undervisningsgrupper Homogena undervisningsgrupper 
Inte läroplansbaserad Läroplansbaserad 
Många oväntade resultat Oväntade resultat åsidosätts 
 
Tabell 1. Sammanfattning över skillnader mellan informellt och formellt lärande.  

Källa: Griffin (1994) 
 
I en undersökning som gjordes bland elever som besökt ett svenskt vetenskapscenter visar 
resultaten att eleverna beskriver sitt lärande utifrån dessa två strategier. Den ena strategin som 
de beskriver har formen av ett informellt lärande. Eleverna säger att en sorts lärande äger rum 
när miljön är underhållande. De menar att en spännande miljö leder till nyfikenhet, vilket i sin 
tur leder till lärande. Eleverna anser också att deras egna intressen har stor betydelse för detta 
lärande. Resultaten visar också att eleverna tycker att det är viktigt för detta lärande att de är 
delaktiga, använder flera sinnen och kan ställa frågor till guiden eller läraren. (Björneloo och 
Sträng, 2006) 
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   En annan lärandestrategi som eleverna i samma undersökning beskriver har mer formen av 
ett formellt lärande. De önskar då att besöket skulle vara knutet till en specifik skoluppgift, att 
det ska finnas fakta om de olika utställningarna och att de ska få muntliga genomgångar av 
det som de upplevde (Björneloo och Sträng, 2006). 
  Tillsammans bildar de två lärandestrategierna en syn på lärande som visar på variationens 
betydelse för lärandet. Eleverna beskriver också att deras egen delaktighet, synintryck, 
upplevelser av miljön, muntliga beskrivningar och möjlighet att praktiskt genomföra 
experiment bidrar till att kunskapen sitter kvar (Björneloo och Sträng, 2006). 
 
 

2.3. Utställningsbesök ur lärarperspektiv   

2.3.1. Planera undervisning 
Lärarens planering av undervisningen är en komplex process som påverkas av många 
faktorer.  Dels inverkar s.k. yttre faktorer såsom läroplaner och lokala styrdokument. Dels 
inverkar inre faktorer såsom skolkultur och lärarens egna värderingar. Didaktiska 
frågeställningar är den del av pedagogiken som rör frågor knutna till värderingar kring 
undervisningens innehåll. Undervisningen påverkas alltid av lärarens didaktiska val och dessa 
kommer till uttryck då läraren motiverar, väljer och tillrättalägger undervisningens innehåll. I 
en vidare syn kan också val av metoder ingå i de didaktiska valen (Sjögren, 2000).  
   Kernell (2002) betonar variationens betydelse för undervisningen. Genom att läraren 
behärskar metodisk differentiering kan denne variera undervisningens innehåll. Arbetsformer 
och arbetssätt kan därför varieras och anpassas efter de elever som deltar i undervisningen. 
Enligt Kernell bör läraren väga av teori mot praktik, förenkling mot problematisering, del mot 
helhet, individ mot grupp och trygghet mot utmaning.      
 

2.3.2 Användning av utställningar  
Griffin (1994) skriver att varken lärare eller elever har en tydlig bild av hur en utställning kan 
användas och vilka fördelar den har som lärandemiljö. I hennes undersökning agerar lärarna 
tvärtemot vad som anses som god pedagogik. Till exempel har lärarna oklara mål med 
besöket, de är dåligt förberedda och de varierar inte elevernas arbetsuppgifter under besöket i 
den upplevelsebaserade utställningen. Griffin och Symington (1997) delar i sin undersökning 
in lärarna i kategorierna: syfte med besöket, förberedelserna innan besöket, interaktionen 
mellan lärare, elever och utställning, uppföljning efter besöket och länk mellan arbetet i 
klassrummet och utställningsbesöket.   
   Björneloo och Sträng (2006) har undersökt blivande tekniklärare som besökte ett svenskt 
vetenskapscenter. Resultaten visar på att lärarstudenterna i samband med besöket i stor 
utsträckning enbart betraktar lärande ur ett skolperspektiv, d.v.s. det formella lärandet. De tar 
inte hänsyn till den miljö som utställningarna erbjuder utan planerar framtida klassbesök efter 
skolans ramar och det innehåll och de metoder som fungerar där. Björneloo och Sträng 
diskuterar om lärares förutbestämda syn på ”en god lärandemiljö” ingår i den s.k. dolda 
läroplanen, d.v.s. outtalade mönster och regler för hur undervisning ska utformas och elever 
agera. Den dolda läroplanen har betydelse för lärandet och skulle kunna inverka på 
lärarstudenternas syn på lärande i utställningar.  
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2.3.2.1. Besök som en rolig men isolerad händelse 
Griffin (1994) skriver att det inte finns någon återkoppling till elevernas arbete i skolan. 
Förberedelserna i skolan innan besöket är till största delen organisatoriska och få elever 
arbetar med ett ämne som berörs i utställningen i samband med besöket. Detta gör att den 
information och de upplevelser som eleverna får i utställningen inte sätts i något 
sammanhang. De flesta elever ser besöket på museet som en utflykt och inte som en möjlighet 
till lärande. Uppföljningen av besöket då eleverna åter är i skolan visar sig i undersökningen 
också vara mindre bra. Ofta samlar läraren bara in de uppgifter eleverna gjort under besöket. 
Resultaten visar dock på undantag där eleverna får möjlighet att berätta för varandra och visa 
de experiment från utställningen som de tycker är mest intressanta.           
   I en svensk undersökning där lärare och elevers besök vid olika svenska science centers 
studerades visar resultaten på liknande tendenser. Besöken är mycket uppskattade av både 
lärare och elever, men de ses som isolerade händelser där förberedelser och efterarbete i 
skolan ofta är obetydliga bland både lärare och elever (Axelsson, 1998). Axelsson skriver att 
lärarnas syfte med besöket är att få eleverna, vilka är 8-12 år, nyfikna och intresserade för 
naturvetenskap och teknik. Lärarna vill också ge eleverna upplevelser som de, med de 
resurser och miljöer som skolan tillhandahåller, inte kan ge i den vardagliga verksamheten. 
Axelsson (1998) menar att lärarna inte tar tillvara på den lärandepotential som finns i science 
center om de enbart ser till utställningens förmåga att fascinera och överraska eleverna. 
Effekten av besöket blir kortsiktigt och i intervjuer med eleverna visar det sig att de inte är så 
fascinerade som lärarna tror. De tycker mest att det är ”kul”. 
 

2.3.2.2. Besök som en återkommande resurs 
I Axelssons undersökning (1998) skiljer användandet av utställningen åt mellan lärare som är 
vana science center besökare, dessa använder utställningarna flera gånger per läsår, och de 
lärare som besökte utställningen för första gången. De vana lärarna använder science 
centerbesök där det passar och de anpassar undervisning efter dessa. De ser science 
centerutställningen som en naturlig resurs i sin undervisning. Besöket kan därför användas 
både i början, i mitten och i slutet av ett arbetsområde. En del lärare menar också att de kan 
återkomma till utställningen flera gånger under arbetsområdet. En del av de lärare som 
använder science centers sällan menar att ett första besök bör vara utformat så att barnen får 
upptäcka fritt, medan framtida besök kan vara mer styrda med uppgifter och frågor. Någon 
lärare menar att ett besök vid ett science center är ett speciellt och unikt tillfälle. På grund av 
organisatoriska och resursmässiga faktorer kan man bara åka en gång med klassen, vilket gör 
att man vid detta tillfälle behöver få ut så mycket som möjligt av besöket (Axelsson, 1998). 
Axelsson menar också att den vana för upplevelsebaserade utställningar som elever och lärare 
får om de använder dessa kontinuerligt skulle leda till större effekter på elevernas lärande och 
kunskap. Läraren har möjlighet att öka värdet av besöket genom sitt arbete med klassen innan, 
under och efter besöket.    
   Lucas (2000) skriver, liksom Axelsson, att läraren kan maximera lärandet under 
utställningsbesöket genom att länka samman arbetet i klassrummet med utställningen. I Lucas 
studie gjordes detta genom att eleverna under några veckor innan besöket fick göra en egen 
utställning i klassrummet och demonstrera och förklara experimenten för varandra. Lärarens 
syfte var att eleverna skulle lära sig mer om naturvetenskap och teknik samtidigt som de har 
roligt. Eleverna i Lucas studie kände, till skillnad från eleverna i Axelssons studie, till syftet 
med att klassen besökte utställningen. Lucas (2001) har observerat och intervjuat ytterligare 
en lärare och hans elever i samband med ett besök på en upplevelsebaserad utställning. 
Resultaten av den studien visar, till skillnad mot tidigare studier (Axelsson, 1998, Griffin, 
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1994 och Griffin och Symington, 1997) att läraren har ett välformulerat syfte, för- och 
efterarbetar med klassen och länkar samman arbetet i skolan med utställningsbesöket.    
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3. Metod  
Arbetet bygger på en kvantitativ och en kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden syftar till 
att ge en överblick av hur lärare använder sig av interaktiva utställningar i sin undervisning. 
Undersökningen ger bred, faktabaserad information om hur lärare har använt besöket i 
utställningen i sin undervisning och vad deras syfte med besöket var. Den kvantitativa 
datainsamlingen kan liknas vid en förstudie där informationen som erhölls sedan användes för 
att subjektivt välja respondenter till den kvalitativa undersökningen. I den kvalitativa 
undersökningen gavs mer djupgående information om lärarnas erfarenheter och tankar kring 
besök på upplevelsebaserade utställningar i undervisningen (Denscombe, 1998). 
  Innan undersökningarna börjades besöktes utställningen för att underlag till enkäter och 
intervjuer skulle kunna inhämtas.  
 

3.1. Den kvantitativa metoden 

3.1.1. Urval och insamlingsmetod 
Kontakten med respondenterna i den kvantitativa undersökningen etablerades med hjälp av 
utställningens bokningsansvarig. Urvalet var slumpvis då det var önskvärt att få 
kontaktuppgifter till 15 grundskolelärare och 15 gymnasielärare som besökt utställningen. 
Antalet respondenter valdes då bortfallet beräknades till ca 50 % (Denscombe, 2000).    
   Den kvantitativa undersökningen utformades som ett frågeformulär (se Bilaga 1). Denna 
skickades med e-post till 30 lärare som besökt utställningen. Enkäterna var numrerade och 
registrerade innan distributionen så att kontaktuppgifter till respondenten kunde spåras. Detta 
var nödvändigt eftersom det då var möjligt att ta kontakt med de lärare som ville medverka i 
en intervju. Respondenterna blev informerade om detta i missivbrevet (se Bilaga 2).      
   Frågorna och svarsalternativen i den kvantitativa undersökningen valdes utifrån litteratur 
och tidigare forskning om lärares planering av och besök i upplevelsebaserade utställningar. 
Frågorna valdes också med hänsyn till de aktiviteter och det innehåll som eleverna och lärarna 
kom i kontakt med under besöket på utställningen. Sammanlagt ingick 18 frågor. Ett lågt antal 
frågor syftade till att locka fler respondenter att delta i undersökningen.  
   Enkäten inleddes med frågor om respondentens bakgrund där flera svarsalternativ gavs. 
Därefter ställdes frågor kring respondenternas, d.v.s. lärarnas, planering av 
utställningsbesöket. Vissa frågor var av rangordnande karaktär där lärarna fick rangordna 
(1,2,3) de svarsalternativ som passade bäst in. Andra frågor var utformade så att lärarna fick 
en lista med svarsalternativ och välja de som passade. Många frågor kompletterades med en 
öppen fråga där respondenterna själva kunde utveckla sina svar.      
 

3.1.2. Svarsfrekvens och databearbetning    
Av de 30 lärare som fick möjlighet att delta i undersökningen svarade elva stycken. 
Svarsfrekvensen var alltså 37 %. Av de deltagande respondenterna var fem män och sex 
kvinnor. Endast tre respondenter arbetade i grundskolan. För den gruppen var svarsfrekvensen 
30 %. Antal respondenter som arbetade i gymnasieskolan var åtta st, d.v.s. svarsfrekvensen 
var för denna grupp 53 %.    
   I enkätundersökningar eftersträvas naturligtvis en så hög svarsfrekvens som möjligt. Att 
människor inte deltar i enkätundersökningar kan, enligt Denscombe (1998) bero på den 
enskilda individens egenskaper (kön, ålder, yrke, handikapp m.m.) eller på undersökningens 
ämne (Wallén, 1996). En diskussion kring det externa bortfallet, d.v.s. de respondenter som 
inte svarade, görs i arbetets avslutande diskussionskapitel (se kap. 6.1.). 
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   Det låga antalet respondenter i undersökningen resulterar i att inga generella eller statistiskt 
säkerställda samband kan göras. Data från enkäterna sammanställdes i diagram för att visa på 
de vanligaste svaren bland de lärare som deltog i undersökningen. De svar som var av 
rangordnande karaktär (1,2,3) gavs vid databearbetningen samma värde eftersom en 
rangordning med olika värden hade gett stort utslag på den data som var tillgänglig. 
Exempelvis hade ett tre svarsalternativ med rangordning 3, fått samma värde som ett 
svarsalternativ med rangordning 1.       
 
       

3.2. Den kvalitativa metoden 

3.2.1. Urval och datainsamling  
Den kvalitativa insamlingsmetoden bestod av semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 
1998). Dessa intervjuer syftade till att ge mer djupgående information om lärarnas syfte, 
planering och erfarenhet av besöken på utställningen. Lärarna kunde i de semistrukturerade 
intervjuerna utveckla sina svar kring synen på lärande och hur upplevelsebaserade 
utställningar kan verka som resurs i undervisningen.  
   De semistrukturerade intervjuerna genomfördes med fyra av de lärare som deltog i den 
kvantitativa undersökningen. Hälften arbetade på grundskolan och hälften på gymnasium. 
Alla fyra lärare undervisar i naturvetenskapliga ämnen. I den kvantitativa undersökningen 
som föregick den kvalitativa, hade endast en respondent angivit att denne ville medverka i den 
kvalitativa undersökningen. De tre andra respondenterna valdes därför efter andra 
urvalsmetoder. En valdes genom ett s.k. snöbollsurval, där en av respondenterna tipsade om 
en annan respondent (Denscombe, 1998). De andra två respondenterna valdes genom ett 
subjektivt urval, där deras enkätsvar, egentligen i vilken årskurs de arbetade, låg till grund för 
urvalet. Grundskollärarna respektive gymnasielärarna arbetade på samma skola, vilket var 
tidsbesparande och underlättade datainsamlingen.      
   Respondenterna fick själva välja plats och tid då intervjuerna skulle äga rum. Tiden som 
avsattes till intervjun var 30 minuter och alla intervjuer ägde, enligt respondenternas 
önskemål, rum på den skola där de arbetade. Intervjuerna spelades in med hjälp av en MP3 
spelare.  
 

3.2.2. Databearbetning  och analys 
De inspelade intervjuerna transkriberades och innehållet grupperades efter kategorierna syn 
på lärande, generell syn på planering, syfte med utställningsbesök, för- och efterarbete i 
skolan samt fördelar och hinder med utställningsbesök. Kategorierna valdes för att 
forskningsfrågorna skulle kunna besvaras. Några av kategorierna kan återfinnas i tidigare 
forskning om lärares planering av utställningsbesök (Griffin, 1994 och Axelsson, 1998).    
 
   

3.3. Validitet och reliabilitet  
Fördelen med att använda två eller flera olika metoder, d.v.s. att triangulera, är att 
undersökningen samlar in och belyser data ur olika perspektiv (Denscombe, 1998). I denna 
undersökning leder de två olika metoderna till att ge en bredare förståelse och kunskap kring 
hur lärare använder interaktiva utställningar i undervisningen, än om enbart en metod använts. 
På grund av det låga antalet respondenter i den kvantitativa undersökningen kan inga 
generella eller statiskt säkerställda samband göras. Detta var heller inte syftet med 
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undersökningen, utan som tidigare beskrivits i detta kapitel syftade enkätundersökningen till 
att visa på ett flertal lärares olika sätt att använda utställningen i sin undervisning. På grund av 
detta arbetes begränsade omfattning kunde, genom att en mindre kvantitativ metod användes, 
ett större antal lärare medverka än om enbart intervjuer hade genomförts. 
Enkätundersökningen var också ett sätt att etablera kontakt med lärare som i de kvalitativa 
intervjuer kunde klargöra och diskutera kring sin planering av upplevelsebaserade 
utställningar och hur de såg dessa som en resurs i undervisningen.  
   Arbetets validitet stärks också av att centrala begrepp som ingår i arbetets undersökning är 
definierade, en s.k. begreppsvaliditet (Denscombe, 2000 och Wallén, 1996). 
 
 

3.4. Etiska ställningstaganden 
Detta arbete har tagit hänsyn till de fyra etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2007) anger 
för forskande verksamhet.  
   Informationskravet uppfylldes genom att de som deltagit i undersökningen har blivit 
informerade om vad forskningen har för syfte, vad som undersöks och vem som gör det. De 
som deltog i enkätundersökningen informerades skriftligen dels genom ett missivbrev och 
dels genom en inledande text i enkäten (se bilaga 1 och 2). Det fanns också kontaktuppgifter 
till personer vilka kunde svara på frågor om undersökningen, d.v.s. till arbetets författare och 
dennes handledare.  
   Samtyckesprincipen uppnåddes genom att deltagandet i undersökningen var frivilligt och en 
förfrågan ställdes till de berörda.  
   Konfidentialitetskravet, vilket innebär att deltagarnas säkerhet och personuppgifter skyddas, 
uppnåddes genom att enkäterna och registerlistan med deltagarnamnen var placerade på olika 
ställen. Dessutom sammanställdes datamaterialet så att det inte går att identifiera någon av 
respondenterna.  
   Avslutningsvis har undersökningen tagit hänsyn till nyttjandekravet. Detta betyder att 
undersökningen endast kommer att användas i forskningssammanhang, och resultatet kommer 
att publiceras i ett examensarbete.         
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4. Resultat  
 
I det här kapitlet redovisas resultaten från den kvantitativa och den kvalitativa 
undersökningen. Resultaten från enkäterna och intervjuerna framställs dels i diagram och dels 
genom citat och löpande text. Kapitlet berör först bakgrundsinformation om de deltagande 
lärarna. Därefter redovisas lärarnas syn på lärande och deras erfarenheter av att använda 
upplevelsebaserade utställningar i undervisningen. Namnen på de lärare som intervjuas är 
fingerade.      
 

4.1. Lärare som besöker utställningen 
Elva lärare har deltagit i enkätundersökningen. En sammanfattning över lärarnas kön, ålder, 
undervisningsämne, elevgrupp och år i yrket visas i diagram 1. Sex av lärarna var kvinnor och 
fem var män. Endast en av lärarna saknar lärarexamen. En majoritet, 8 st, av de lärare som 
ingår i undersökningen undervisar i gymnasieskolan. Tre lärare undervisar i år 8 i 
grundskolan. Lärarna undervisar i matematik, naturvetenskapliga ämnen, språk och 
samhällsvetenskapliga ämnen. Majoriteten av lärarna undervisade i naturvetenskapliga ämnen 
och/eller matematik. Mer än hälften av lärarna, sju stycken, har undervisat i mindre än 10 år. I 
genomsnitt har lärarna besökt 3,3 utställningar de senaste fem åren. Fyra av lärarna som 
deltog i den kvantitativa undersökningen har intervjuats i semistrukturerade intervjuer.   
  

Sammanfattning över lärarnas kön, ålder, ämnesbehörighet, 
elevgrupp samt år i yrket
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Diagram 1. Sammanfattning över lärare som har besökt en upplevelsebaserad utställning 
med hänsyn till deras kön, födelseår, undervisningsämne, åldersgrupp samt antal år i yrket.        
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4.2. Lärares syn på lärande och planering   

4.2.1. Intresse och ”innankunskap”  
I intervjuerna uppmanades lärarna, Anna, Roger, Marcus och Joachim, att berätta hur de ser 
på lärande. De undervisar alla inom de naturvetenskapliga ämnena. Marcus och Joachim 
arbetar på grundskolan och Anna och Roger arbetar på gymnasiet.  
   Roger, Marcus och Joachim menar alla tre att elevernas eget intresse för ämnet är 
betydelsefullt för lärandet. Roger menar också att lärarens intresse har betydelse för huruvida 
eleverna lär sig eller inte. Alla fyra lärarna menar också att elevernas lärande förutsätter att 
läraren tar hänsyn till elevernas tidigare kunskaper och att det är viktigt att koppla 
undervisningens innehåll till elevernas vardag och sådant de känner igen. Joachim uttrycker 
sig:  
 

… det måste vara intressant för dem och något som berör dem, så man måste försöka koppla 
till deras vardag eller förförståelse, något som de har lite begrepp om sedan tidigare.        

 
Både Joachim och Marcus poängterar att elevens förförståelse och deras tidigare kunskap är 
viktiga för lärandet i skolan. Om elevens förförståelse är felaktig menar Joachim att det kan 
vara svårt att ändra på denna, men det är viktigt att den felaktiga förståelsen utmanas mot den 
riktiga. Om eleven utsätts för olika frågeställningar, experiment och fakta där den egna 
uppfattningen inte fungerar, så kan eleven ta till sig den riktiga. Joachim säger också att det 
kan vara svårt att få till ett sådant skifte, eftersom eleverna har burit med sig den egna bilden 
av ett fenomen länge och får influenser till den från olika källor.     
 

4.2.2. Delaktighet och diskussion 
Anna undervisar i naturkunskap på gymnasiet. Hon betonar, istället för intresset, elevernas 
delaktighet och möjligheten att vara aktiva som viktiga faktorer för lärandet. Även Joachim 
menar att aktiva elever leder till en djupare förståelse och att eleverna lättare minns det som 
de har lärt sig.  
    Annas grundsyn på lärande och kunskap är, enligt henne själv, att eleverna själva kan söka 
sig kunskap genom t.ex. problembaserat lärande. Hon återkommer också flera gånger under 
intervjun till att det är viktigt att eleverna kan ta ställning och diskutera. Hon säger: 
 

…man måste vara delaktig och aktiv för att lärande ska ske på något sätt/…/ jag tycker att det 
är så viktigt att diskutera miljöfrågor och inte bara lära sig grunderna. 

 

4.2.3. Variation  
Alla lärare poängterar variationens betydelse för lärandet och de beskriver också hur detta 
präglar deras planering av undervisningen. Anna menar att variationen är viktig för att 
undervisningen ska kunna tillgodose olika lärstilar hos eleverna, medan Joachim och Roger 
anser att variationen gör så att eleverna ser ett naturvetenskapligt begrepp ur olika perspektiv 
vilket underlättar för elevernas inlärning och eventuella förändring av den tidigare kunskapen. 
Joachim säger under intervjun:  
 

…och sen just variationen. Det blir roligare för dem./…/ Det är ju för deras skull man 
arrangerar allting. 

  
Både i den kvantitativa och i den kvalitativa undersökningen visar det sig att lärarna ser 
utställningsbesöket som ett sätt att variera undervisningen och använda sig av resurser som 
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inte finns tillgängliga i det vardagliga arbetet i skolan. Att variera undervisningen innebär, 
enligt de intervjuade lärarna, dels att använda olika metoder, men också att förlägga 
undervisningen i andra miljöer än i skolan och att eleverna får höra andra människor berätta 
och prata om undervisningsinnehållet.  
 

 
    

4.3. Utställningsbesök i undervisningen  

4.3.1. Syfte med besöken 
I diagram 2 visas lärarnas syften med besöket på utställningen. I diagrammet kan man utläsa 
att de tre främsta syftena med besöket är att eleverna ska lära mer om växthuseffekten, 
utställningen ska belysa sammanhang mellan natur och människa och eleverna ska få tillfälle 
att lära med flera sinnen.  
 
 

Utställningsbesökets syfte

8

7

5

4

4

2

2
1 1

Belysa sammanhang

Lära mer om
Växthuseffekten/klimatförändringar

Lära med flera sinnen

Variera undervisningen

Introduktion till ett nytt arbetsområde

Väcka intresse för naturvetenskap

Uppleva rollspel

Examination/avslutning

Annat

 
Diagram 2. Lärarnas syfte med besöket på den upplevelsebaserade utställningen.  
 
 
Det känslomässiga perspektivet påpekas dels av en lärare som svarar på enkäten och dels 
under en av intervjuerna. Anna menar att utställningen ger möjligheter till en 
ämnesövergripande bild där både estetiska och känslomässiga upplevelser ingår.   
 

…den (utställningen) har fungerat väldigt väl in i den helhetsbild som jag vill ge,/…/,man kan 
både gå in vetenskapligt på det, men också upplevelsemässigt. 

    
   Både i enkäterna och i intervjuerna framkommer att lärarna vill ge eleverna en bild, en 
gemensam referensram, av ett fenomen som de arbetar med i skolan.  
 

Det är viktigt att eleverna har en bild av någonting och det får de ju när vi har varit på 
utställningen. 
 
De har ju en bild som jag kan prata till. Det kan ju vara svårare bara i klassrummet, att bara prata 
och skapa en bild.  
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Utöver detta är det vanligt att utställningsbesöket syftar till att variera undervisningen. 
   Roger har använt utställningen i fyra klasser då dessa arbetar med ett klimattema. Syftet är 
då att besöket ska fungera som en ”inspirations- och informationskälla” för eleverna.      
 
 

4.3.2. Förberedelser     
De flesta lärare använder 1-2 lektioner för att förbereda eleverna inför besöket (se diagram 3). 
En lärare hade ingen förberedelse och två lärare hade mer än 3 lektioners förberedelse. Roger 
förberedde inte sina elever inför besöket. De hade dock tidigare arbetat med miljöproblem och 
då hade även växthuseffekten tagits upp. Besöket var inte kopplat till det arbetet utan syftade 
till att introducera och inspirera eleverna i ett temaarbete om klimatet.  

Antal förberedande lektioner

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Ingen
förberedelse

1-2 lektioner 3-4 lektioner fler än 5 lektioner

A
nt

al
 lä

ra
re

 
 
Diagram 3. Antal lektioner som lärarna använde för att förbereda eleverna inför besöket.   
 
Det vanligaste innehållet under de förberedande lektionerna är att eleverna arbetar med 
växthuseffekten, miljöproblem, praktisk information och information om utställningen (se 
diagram 4). Det är tre lärare som uppger att fler lärare är inblandade i det förberedande arbetet 
och tre lärare som menade att förberedelserna sker i form av ett temaarbete. 

Förberedelsernas innehåll

8

7

6

5

4

3

3 1
Växthuseffekten

Miljöproblem

Praktisk information

Information om utställningen

Energi

Fler lärare deltog

Temaarbete

Annat

 
 
Diagram 4. De utställningsförberedande lektionernas innehåll.   
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Marcus, Joachim och Anna menar att utställningsbesöket bör föregås med några lektioner där 
eleverna får möjlighet att sätta sig in i de frågeställningar som kommer att beröras i 
utställningen. Marcus säger:  
 

…de hade ju diskuterat växthuseffekten och hållbar utveckling och resursfördelning /…/ det var 
inget nytt för dem problematiken i sig. 

 
Tre av de intervjuade lärarna hade varit på en informationsträff om utställningen innan 
besöket. De menade att denna ledde till att de var väl förberedda på vad utställningen skulle 
kunna ge eleverna och de kunde därmed planera in den i undervisningen.  
 

4.3.2. Återkoppling i klassrummet 
Enkätundersökningen visar att hälften av lärarna har gjort någon form av utvärdering efter 
besöket på utställningen. I intervjuerna framkommer dock att det ofta är en muntlig sådan där 
eleverna kan redogöra för om de tyckte besöket var bra eller dåligt. Många lärare fortsätter 
också att arbeta med klimatförändringar och/eller växthuseffekten (se diagram 5).  
 
 

Klassrumsarbete efter besöket

5

5

4

2

1

Utvärdera besöket

Arbeta med
klimatförändringar
Arbeta med
växthuseffekten
Arbeta med energi

Skriftlig/muntlig uppgift
om besöket

 
    
Diagram 5. Klassrumsarbete efter besöket på en upplevelsebaserad utställning.  
 
 
I intervjuerna med lärarna menar Joachim och Anna att det är bra att diskutera och prata kring 
den bild av växthuseffekten och klimatförändringen som eleverna har fått med sig från 
utställningen. Joachim säger: 
 

… det [utställningsbesöket] ger uppslag till hur man kan göra som man kanske kan hänga på. De 
[eleverna] har ju en bild som jag kan prata till. 
 

 
Joachim beskriver också hur han försökt få eleverna att koppla samman besöket med det som 
de arbetat med i skolan. Efter besöket fick eleverna återgå till de svar på frågor som de 
formulerat innan besöket för att se om de kunde utveckla dessa.  
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…det som du har varit med om nu, hur kan du placera in det i det som vi har gått igenom och de 
frågor som vi har arbetat med förut. Har det påverkat dina svar? /…/ Vill du ändra på någonting 
eller vill du fylla på och utveckla? 

 
Tillbaka i klassrummet har Anna använt sig av besöken på olika sätt. Hon refererar ofta till 
utställningsbesöket och hon har använt sig av faktafoldrar som delades ut i samband med 
besöket. Ju fler gånger hon har varit på utställningen desto mer tycker hon att det färgar 
hennes undervisning och ju oftare knyter hon samman diskussioner med upplevelserna på 
utställningen. Anna beskriver examinationen av avsnittet där utställningsbesöket ingick så 
här:   

Jag har gruppexaminerat de delarna för det känns naturligt för mig att man kan diskutera 
miljöfrågorna. /…/ Att man kan diskutera, värdera och ta ställning känslomässigt och det är ju 
det som utställningen kan hjälpa till med så bra. 
 

4.3.3. Fördelar  
I enkätundersökningen menar sex lärare att fördelarna med att använda utställningen i 
undervisningen är att eleverna får se sammanhang och använda fler sinnen i lärandet. Fem 
lärare menar att det är en fördel att eleverna får diskutera och ta ställning och fyra menar att 
det är en fördel att de får vara aktiva och undersökande. Ytterligare vinster med att använda 
upplevelsebaserade utställningar är att eleverna får intresse för ämnesområdet, de får lära i 
nya fysiska miljöer och de får ha roligt. En sammanfattning över vilka fördelar lärarna ser 
med besöket visas i diagram 6.   
   Anna ser utställningen som en resurs för de elever som inte är så teoretiskt lagda. I 
utställningen får de själva reflektera, fantisera och vara aktiva, vilket gör att de får med sig en 
upplevelse hem.  
   Fler av de lärare som intervjuades poängterar vikten av att förlägga undervisningen utanför 
klassrummet och skolan. Fördelarna med detta är att eleverna ser att skolan inte är en isolerad 
verksamhet utan det man arbetar med i klassrummet, engagerar människor och verksamheter 
även utanför skolan. Expertkunskaper och unika miljöer och material är andra vinster som de 
intervjuade lärarna ser med att använda sig av upplevelsebaserade utställningar i 
undervisningen.       
 
 

Fördelar med utställningsbesök i undervisningen

6

6

5

4

4

3
2

Se sammanhang
(globalt/människa/miljö)

Använda fler sinnen i lärandet

Vara aktiva och undersökande

Diskutera och ta ställning

Lära i nya fysiska miljöer

Ha roligt

Intresse för ämnesområdet

 
Diagram 6. Fördelar med att använda en upplevelsebaserad utställning i undervisningen.  
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4.3.4. Svårigheter  
Lärarna har i genomsnitt besökt 3,3 utställningar med klasser de senaste fem åren. De anger 
att orsakerna till att de inte besökt fler utställningar är att det inte finns någon utställning som 
passar undervisningen eller att det inte finns någon utställning alls. Dessutom tar planeringen 
innan besöket för lång tid. Vidare menar lärarna att själva utställningsbesöket, liksom resan 
tur och retur, tar för lång tid, kostar mycket pengar och kräver mycket personal.  
   I intervjuerna framkommer att den främsta orsaken till att lärarna inte besökt fler 
utställningar är att det inte funnits någon lämplig utställning på nära håll. Anna och Roger 
som arbetar på gymnasieskolan menar att det är starkt bidragande faktor, till att de 
återkommande har besökt den aktuella utställningen är att den ligger på gångavstånd från 
skolan. Lärarna måste hitta tider, dels på utställningen och dels bland de övriga lärare som 
undervisar eleverna för att frigöra tid till utställningsbesöket.  
 
 

4.4. Resultatsammanfattning 
Undersökningarna omfattade elva enkäter och fyra intervjuer och visar på hur lärare använder 
sig av en upplevelsebaserad utställning i undervisningen. Lärarnas tre främsta syften var att 
belysa globala sammanhang mellan människan och naturen, att eleverna skulle lära sig mer 
om växthuseffekten och klimatförändringar och att de skulle få lära med flera sinnen. I 
intervjuerna framkom också att besöket syftade till att ge en ökad förståelse och ”en bild” av 
ett problem.   
   En majoritet av lärarna hade använt 1-2 lektioner för att förbereda eleverna inför besöket. 
Under förberedelserna fick eleverna vanligtvis arbeta med växthuseffekten, miljöproblem och 
de fick praktisk information om utställningen. Efter besöket gjorde nästan hälften av lärarna 
en utvärdering av besöket. Lika många fortsatte också arbeta med klimatförändringar. Fyra 
klasser arbetade med växthuseffekten.  
   Lärarna tyckte att fördelen med att använda utställningar i undervisningen var att eleverna 
fick se sammanhang, använda fler sinnen i lärandet och de fick vara aktiva och undersökande. 
Ytterligare fördelar var enligt enkäten att eleverna fick diskutera olika frågor och lära i nya 
fysiska miljöer.  
   Avslutningsvis visade resultaten att lärarna skulle besöka fler utställningar om det fanns fler 
utställningar som passade i undervisningen. Det underlättade också om det fanns utställningar 
på nära håll, så att restiden kunde utelämnas. Ett utställningsbesök kräver dock, enligt lärarna, 
mycket planering, personal och ekonomiska resurser och såväl strukturella som 
organisatoriska svårigheter förkommer i svaren.          
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras undersökningsresultaten mot den tidigare forskningen inom området. 
Huvuddragen av intervjuerna och enkäterna kommer att lyftas och jämföras med de teorier 
som tidigare presenterats. Vidare kommer likheter och skillnader mot den tidigare 
forskningen att påvisas.    
 

5.1. Syn på lärande och lärande i utställningar 
Den tidigare forskningen inom området har utvecklat en holistisk syn på lärande i 
utställningsmiljö. Denna syn på lärande menar att lärande är en process som kan förklaras 
med hjälp av både konstruktivistiska och sociokulturella idéer liksom med hjälp av den 
fysiska miljön (Falk & Dierking, 2000). Björneloo och Sträng (2006) beskriver 
gymnasieelevers lärande i en upplevelsebaserad utställning där dessa tre faktorer ingår. 
Eleverna menar att deras lärande under ett besök på en upplevelsebaserad utställning påverkas 
av deras intresse, delaktighet och att de har möjlighet att prata med en lärare eller en guide. 
De menar också att en spännande miljö och att de använder fler sinnen leder till lärande.  
 

5.1.1. Förkunskaper 
Bland de konstruktivistiska inslagen kan faktorer såsom personligt intresse och tidigare 
kunskaper räknas (Falk & Dierking, 2000).  I de lärarintervjuer som gjordes i detta arbete 
visar många lärare på ett konstruktivistiskt synsätt då de poängterar att elevernas eget intresse 
är viktigt för att lärande ska ske. De menar också att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas 
tidigare kunskaper för att eleverna ska vara mottagliga och kunna ta till sig ny kunskap. 
Denna syn kan kopplas till det faktum att många av lärarna i undersökningen vill förbereda 
sina elever inför utställningsbesöket. Det optimala var enligt lärarna att eleverna kände till de 
begrepp och fenomen som utställningen berörde. Eleverna skulle då få ut så mycket som 
möjligt från utställningen. 
   En av lärarnas syn på lärande dominerade av konstruktivistiska inslag. Denne lärare 
använde sig av utställningen för att eleverna skulle fylla på och förändra sin tidigare kunskap 
av ämnet.   
   Undersökningar som gjorts bland lärare som besökt science center med sina klasser visar att 
lärarnas syfte med att använda utställningarna är att få eleverna mer intresserade av de 
naturvetenskapliga ämnena ur ett generellt perspektiv (Lucas, 2000 och Axelsson, 1998). 
Resultatet från detta arbetes enkätundersökning och intervjuer visar att det syftet inte stämmer 
för de lärare som deltog i undersökningen (se Kap. 6.2.)   
   

5.1.2. Reflektion och ställningstagande 
Det sociokulturella perspektivet betonar vikten av att människor behöver reflektera över 
upplevelserna tillsammans med sin omgivning (Säljö, 2000; Falk & Dierking, 2000). Det 
framkommer i resultatet att lärarna menar att elevernas delaktighet är viktigt för lärandet. 
Några lärare menar också att det är viktigt att de får tillfälle att diskutera och ta ställning i 
olika frågor. Detta visar på ett sociokulturellt lärandeperspektiv då lärarna menar att 
kommunikationen med den sociala omgivningen leder till lärande. En av de lärare som visade 
på starkast sociokulturell kunskapssyn använder också utställningen som underlag för att 
eleverna ska diskutera och ta ställning i olika frågor som rör ämnet. Fler av de lärare som 
ingick i undersökningen menar också att utställningsmiljön utgör en möjlighet för eleverna att 
få diskutera, värdera och ta ställning till aktuella problem. 
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5.1.3. Spännande miljö 
Den fysiska miljön är den tredje faktorn i Falk och Dierkings (2000) modell av lärande i 
utställningsmiljöer. Lärandet påverkas av den fysiska miljön genom att minnet kopplar 
samman kunskaper med den fysiska miljö; synintryck, dofter, ljud; där kunskapen lärdes 
första gången. Kunskapen kan sedan användas igen då man känner igen något/några 
förhållanden från den ursprungliga miljön. (Säljö, 2000 och Falk & Dierking, 2000). 
   Lärarna som intervjuades i detta arbete har svårt att sätta ord på hur den fysiska miljön 
inverkar på lärandet. Ingen av lärarna i intervjuerna tar upp den fysiska miljön som en 
påverkande faktor då de diskuterar allmänt kring lärande. Både i intervjuerna och i enkäterna 
som ingick i detta arbete lyfts dock den fysiska miljön i utställningen fram som en av besökets 
fördelar. Trots att ingen av lärarna säger att den fysiska miljön inverkar på lärandet så 
framkommer att utställningen ger ”känslomässiga upplevelser”, aha-upplevelser och bilder av 
ett visst ämnesområde. Lärarna anger också att utställningen syftar till att eleverna ska lära 
med flera sinnen. Detta kan tolkas som att lärarna ändå menar att utställningens fysiska miljö 
leder till att elevernas kunskaper inom ett ämnesområde ökar.  
    

5.1.4. En gemensam ”bild”  
Tidigare undersökningar om lärande i upplevelsebaserade utställningar visar att människor 
efter ett besök på en upplevelsebaserad utställning lär sig olika saker beroende på deras 
personliga intresse och tidigare erfarenheter (Falk & Dierking, 2000). Dierkings undersökning 
skiljer sig från detta arbetes undersökning då de undersökte människors museibesök. 
Människorna gick dock bredvid varandra och besökte samma miljöer under samma tid, d.v.s. i 
likhet med de klassbesök som lärarna beskrev. Många av de intervjuade lärarna beskriver 
lärandet i klassrummet efter samma principer, d.v.s. att lärandet beror på elevernas intresse 
och tidigare kunskaper. I samband med ett besök på en utställning visar dock lärarna på en 
annan syn på lärande. De menar att klassen, d.v.s. eleverna och läraren, efteråt har en 
gemensam bild av de fenomen och processer som illustrerades i utställningen.  
 
 
 

5.2. Användning av utställning i undervisningen 

 5.2.1. Vana och ovana utställningsbesökare 
I undersökningen ingår både lärare som ofta besöker utställningar, fler än fem 
upplevelsebaserade utställningar de senaste fem åren, och lärare som mer sällan använder 
utställningar i undervisningen. I genomsnitt har lärarna besökt 3,3 utställningar de senaste fem 
åren, vilket innebär att de flesta inte gör ett utställningsbesök/år. Bland de intervjuade lärarna 
visar det sig att flera av dem har besökt den aktuella utställning med flera klasser och att de 
flesta även varit på en lärarintroduktion, innan klassbesöken, där utställningens innehåll 
presenterades.  
   Axelsson (1998) skriver att lärares syfte med utställningsbesök skiljer sig åt mellan lärare 
som ofta besöker utställningar och lärare som första gången besöker en utställning. De lärare 
som ofta besöker utställningar gör detta för att belysa ett område som eleverna arbetade med i 
skolan. De ovana lärarna menade att besöket syftade till att i första hand göra eleverna mer 
intresserade av de naturvetenskapliga ämnena i allmänhet. De lärare som deltog i intervjuer 
och enkätundersökning i detta arbete menar att utställningsbesöket syftar till att eleverna ska 
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lära sig mer om växthuseffekten och se sammanhang mellan människans aktiviteter och dess 
påverkan på miljön. Sammantaget visar undersökningen att lärarna vill att besöket ska leda till 
lärande och ökad kunskap hos eleverna. I den tidigare forskningen visar det sig att lärare 
förbereder eleverna mer om de själva har varit på utställningen tidigare (Axelsson, 1998 och 
Lucas, 2000). 
 

5.2.2. Förberedda lärare och elever  
Griffin (1994) och Axelsson, (1998) skriver att lärarna inte har kunskap om hur de på bästa 
sätt ska använda utställningen i undervisningen. Det som vanligen kännetecknar god 
pedagogik, d.v.s. att lärarna har tydliga mål med undervisningen, att de variera 
undervisningens innehåll och att de är förberedda, förekommer inte då lärarna besöker 
upplevelsebaserade utställningar med sina klasser. Resultatet från denna undersökning visar 
dock att lärarna har tydliga mål med utställningsbesöket, att de är väl förberedda och att 
eleverna under besöket får arbeta med olika uppgifter. Det senare är det dock inte lärarna 
själva som styr över utan de utställningspedagoger tar hand om klassen under besöket. 10 av 
11 lärare anger att de förberett sina elever inför besöket och att de under dessa lektioner 
arbetat med det område som berörs i utställningen. Alla lärarna anger också att de på något 
sätt arbetat med frågor kopplade till utställningen efter besöket.  
   Resultatet visar att lärarna i utställning kopplar undervisningen i klassrummet till den 
utställning som de besöker. Flera av de tidigare studierna eftersträvar en sådan koppling 
mellan det formella och informella lärandet (Axelsson, 1998 och Lucas, 2000 och Griffin, 
1994 och Griffin & Symington, 1997). Förberedelserna har varit av kunskapskaraktär. 
Eleverna har inte fått någon uppgift i samband med utställningsbesöket.   
 

5.2.3. Möjligheter och svårigheter    
I intervjuerna framkommer att lärandemiljöer utanför skolan gärna används av lärarna som 
komplement till den egna undervisningen. Fördelarna är, enligt lärarna, att undervisningen 
blir mer varierad, vilket Kernell (2002) betonar är ett inslag i god pedagogik. Eleverna får 
också se att ”kunskapen” finns utanför klassrummet. Lärarna menar att det i utställningarna 
finns resurser, såsom ”ämnesexperter” och uppbyggda miljöer, vilket är positivt för lärandet 
men som lärarna omöjligt kan erbjuda eleverna i det vardagliga arbetet i klassrummet.  
   Lärarna menar att det finns svårigheter med att planera in utställningsbesök i 
undervisningen. För det första behöver det finnas utställningar som innehållsmässigt passar in 
i undervisningen. För det andra underlättar det för planeringen och för klassbesök om det är 
nära till utställningen. Axelsson (1998) skriver också att det är svårare att få in besöket i 
undervisningen om klassen bara kan komma iväg en gång på en period av flera år. Läraren 
vill då få ut så mycket som möjligt av besöket och det blir mer som en utflykt.  
   Undersökningen kommer också fram till att brist på tid, personal och pengar har betydelse 
för hur ofta läraren använder sig av utställningar i undervisningen.       
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion  
Svarsfrekvensen på den kvantitativa datainsamlingen var 37 %. Antalet respondenter valdes 
efter en beräknad svarsfrekvens på ca 50 %, vilket ledde till att antalet respondenter blev lägre 
än väntat. För att öka svarsfrekvensen användes flera olika insamlingsmetoder för enkäterna. 
Enkäterna kunde antingen postas med vanlig post, via e-post eller hämtas personligen. För att 
i framtida undersökningar få ett större svarsunderlag bör därför antalet respondenter öka för 
att motsvara det bortfall som blev i denna undersökning. 
   Det externa bortfallet var 63 %. Det var högt när det gäller lärare som arbetar på 
grundskolan (70 %) och lägre då det gäller lärare som arbetar på gymnasiet (47 %). Man kan 
tänka sig att detta beror på att arbetsbelastningen och arbetsmiljön för lärarna på i de olika 
verksamheterna skiljer sig åt.    
   Det höga bortfallet på grundskolan kan bero på att arbetsbelastningen är högre bland dessa 
lärare. De har ofta mindre planeringstid än gymnasielärarna. En annan tänkbar faktor kan vara 
att många lärare i grundskolan delar datorer med sina kollegor. Enkäterna skickades ut via e-
post varför en del lärare kan ha haft svårt att ta tid till att sitta och svara på den. Trots att det 
var möjligt att skriva ut enkäten och posta den var det bara en respondent som gjorde detta. I 
en framtida undersökning kan det vara lämpligt att skicka ut enkäten, eller lämna den 
personligen, för att minska bortfall som exempelvis beror på teknisk okunskap/ovilja.     
   Det interna bortfallet, d.v.s. då det finns utelämnande av svar på enkätfrågorna, var litet. 
Detta kan tolkas som att frågorna var tydligt ställda och att respondenterna fick den 
information som de behövde för att de skulle kunna svara på frågorna (Denscombe, 2000 och 
Wallén, 1996).  
        
 
 

6.2. Resultatdiskussion 
En låg svarsfrekvens kan naturligtvis påverka undersökningsresultatet (Denscombe, 2000). 
Eftersom enkätfrågorna berörde ämnen som planering, förberedelse och efterarbete i samband 
med ett utställningsbesök, kan man tänka sig att de som inte svarade i större utsträckning inte 
hade planerat och förberett sina elever. Undersökningen syftade dock inte till att vara 
heltäckande utan bara ge exempel på hur lärare använder sig av en upplevelsebaserad 
utställning i undervisningen. 
   I intervjuerna visade det sig att lärarna har svårt att prata kring lärande. De menar att det är 
ett komplext område. Trots detta var det bara några av de intervjuade lärarna som utvecklade 
sina tankar ytterligare. Att lärare har svårt att prata om lärande är ju intressant i sig. En av 
dem som utvecklade sitt svar tar just nu sin lärarexamen. Det är nära till hands att tänka att 
lärarnas lärandeteorier influerades av de teorier som råder under den tid då de utbildade sig.    
   Resultaten visar att många lärare i första hand tänker på elevernas intresse då de beskriver 
sin syn på lärande. Delaktighet och diskussioner lyfts också fram som viktiga faktorer. Trots 
att lärarna besökt upplevelsebaserade utställningar med klasser så beskriver ingen av lärarna 
den fysiska miljöns inverkan på lärandet. Utställningsmiljöns positiva effekt på lärandet 
kommer dock fram då lärarna diskuterar kring utställningsbesökets fördelar. Anledningen till 
att lärarna inte kopplar samman den fysiska miljön med lärande kan vara att denna faktor inte 
ingår i de pedagogiska teorier som de flesta lärare kommer i kontakt med. Då den fysiska 
miljön inte ingår i synen på lärandeprocessen kan lärarna missa att den fysiska miljön både 
kan ge kunskaper i sig och uppmuntra till ett handlande som stimulerar lärandet.    
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   Det framkom i undersökningen att lärarna har olika syn på lärandeprocessen i klassrummet 
och lärandet i upplevelsebaserade utställningar. Flera av de intervjuade lärarna menar att 
elevernas eget intresse och tidigare kunskaper spelar in för lärandet i klassrummet. I 
utställningen däremot menar lärarna att klassen efter besöket i utställningen har en gemensam 
upplevelse, ”bild” av begrepp och fenomen som de mötte på utställningen, trots att de har 
olika intressen och förkunskaper även vid denna lärandeprocess. 
   Det är svårt att hitta någon förklaring till varför lärarnas syn på lärande skiljer sig åt. En 
anledning kan vara att den fysiska miljöns faktor för lärandet inte ofta diskuteras. Man tycks 
då tänka att om man befinner man sig i en viss miljö med vissa lukter, syn- och hörselintryck, 
upplever alla samma saker. Tidigare forskning har visat att så inte är fallet. En annan 
förklaring kan vara att lärarnas ambition är att minimera de skillnader i förkunskaper som 
eleverna har, genom att förbereda dem innan besöket.       
   Den tidigare forskningen om lärande på utställningar har genomförts på science centers och 
museum. Den utställningen som lärarna i detta arbete besökte med sina klasser var en 
kommunalt producerad utställning som, i första hand, riktade sig till skolklasser i år 6-
gymnasiet. Detta kan vara en av anledningarna till att resultaten beträffande lärarnas planering 
av utställningen i undervisningen skiljer sig åt. I detta arbete visar resultaten att lärarna 
förberedde sina klasser, trots att de inte använder utställningar så ofta i sin undervisning. 
Orsaken till detta kan vara att den utställning som lärarna besökte hade ett innehåll som var 
väl inriktad mot ett område som många lärare arbetar med i sina klasser. Kommunen hade 
också gjort en satsning för att skolorna skulle använda utställningen och det har funnits 
möjlighet för lärarna att innan besöket delta i en informationsträff om utställningen. Att 
lärarna själva var insatta i utställningens upplägg och syfte kan förklara att de också 
förberedde sina elever inför besöket, vilket ledde till att utställningen länkade samman det 
informella lärandet med det formella. Några lärare menade också att utställningens 
kompletterande resurser, såsom känslomässiga upplevelser, var starka motiv för att besöka 
den med klasserna. 
   Avslutningsvis kan man poängtera att både utställningsverksamheter och skolans 
verksamhet har mycket att vinna på att producera utställningar som innehållsmässigt passar 
väl in i den verksamhet som bedrivs i skolorna. Det är också av stor vikt att lärare blir väl 
insatta i utställningens innehåll och upplägg.             
 
 

6.3. Slutsatser 

6.3.1. Hur ser lärare på upplevelsebaserade utställningar som lärandemiljöer? 
Lärarnas syn på lärande i klassrummet skiljer sig åt från deras syn på lärande i 
utställningsmiljö. I klassrumsmiljön poängteras de konstruktivistiska inslagen, d.v.s. 
elevernas eget intresse av de flesta, och de sociokulturella faktorerna, d.v.s. delaktighet och 
möjlighet att diskutera, av någon lärare. I utställningsmiljön menar lärarna istället att 
elevernas upplevelser och ”bilder” av fenomenet är lika efter besöket, trots att elevernas 
förkunskaper och tidigare erfarenheter är olika även här. Den fysiska miljön diskuteras inte 
som en faktor i lärandeprocessen. Lärarna menar dock att utställningens fysiska miljö kan 
leda till upplevelser, vilket kan tolkas som att den bidrar till ökad kunskap. Miljön uppfattas 
också ur ett sociokulturellt perspektiv av en lärare som ser denne som en möjlighet för 
eleverna att diskutera, värdera och ta ställning. En annan lärare menar, ur ett konstruktivistiskt 
synsätt, att eleverna får möjlighet att se den kunskap de har innan på ett nytt sätt, vilket kan 
leda till att deras tidigare kunskap förändras.     
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6.3.2. På vilka sätt använder sig lärare av en upplevelsebaserad utställning i 
undervisningen? 
Lärarna förbereder både sig själva och eleverna innan besöket. Lärarna kan förbereda sig 
genom att de informeras om vad utställningen handlar om. Eleverna får sedan arbeta med 
detta ämne under några lektioner innan besöket. Många lärare låter också eleverna utvärdera 
besöket eller fortsätter att arbeta med ämnet efteråt.  
   Utställningen ses av lärarna som en resurs där eleverna får ta del av ”expertkunskaper” och 
uppbyggda miljöer som inte kan tillhandahållas av skolan. Lärarna kan dock på grund av brist 
på lämpliga utställningar på nära håll, tid och pengar inte ofta använda denna resurs.     
  
 

6.4. Nya forskningsfrågor 
Denna undersökning har gett en inblick i hur lärare ser på lärande i en utställningsmiljö och 
hur lärarna använder sig av utställningar i sin undervisning. Studien har gett ny kunskap, 
vilken skiljer sig från tidigare forskningsresultat, om hur lärare ser på upplevelsebaserade 
utställningar ur ett didaktiskt perspektiv.   
   En av de faktorer som lyftes fram var att lärarna inte direkt kopplar samman lärandet och 
den fysiska miljön, trots att de väljer att förlägga en del av sin undervisning till en mycket 
påtaglig sådan. Framtida forskningsfrågor skulle på ett mer ingående sätt undersöka lärares 
syn på den fysiska miljöns inverkan på lärandet. Vilken roll spelar lärarutbildningen? 
Utomhuspedagogiken har fått ett uppsving de senaste åren, varför inte utgå från lärande i 
fysiska miljöer mer allmänt där studiebesök m.m. kan ingå? Det är också mycket intressant att 
studera den fysiska miljön i själva klassrummet där den vardagliga undervisningen äger rum.   
   En annan intressant framtida studie skulle kunna observera lärare med olika syn på lärande 
och hur de använder upplevelsebaserade utställningar i undervisningen. Eftersom resultatet i 
denna studie skiljer sig från tidigare forskning med hänseende på, exempelvis 
förberedelsearbetet, skulle det vara intressant att undersöka vilka faktorer som bidrar till att 
lärare agerar på ett visst sätt. Man skulle då kunna observera och intervjua lärare som 
förbereder/inte förbereder klassen inför ett besök på en utställning. Denna studie har inte 
närmare kommit in på den rådande skolkulturens betydelse för planeringen av utställningar i 
undervisningen. Man kan dock tänka sig att en sådan finns och detta kan vara intressant att 
undersöka.   
   Det är naturligtvis intressant att även fortsätta med den forskning som redan nu finns kring 
själva lärandet på utställningar. Hur upplever eleverna utställningsbesök? Skiljer det sig åt 
beroende på hur lärarna agerar? 
   Betydelsen och intresset för att länka samman lärandet i klassrummet med miljöer utanför 
skolan är idag stort både bland lärare och bland aktörer utanför skolan. Detta intresse kommer 
säkerligen att öka i framtiden och för att skolans verksamhet ska utvecklas och dra nytta av 
dessa resurser är det viktigt att denna koppling även fortsättningsvis kommer att studeras.      
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  Bilaga 1 
 
 
Mälardalens högskola  Eskilstuna den 25 februari 2007 
 
Informationsbrev till respondenter 
 
 

Enkätundersökning om hur lärare planerar och använder en interaktiv 
utställning i undervisningen 
 
Jag heter Caroline Eriksson och läser den avslutande terminen på lärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola. Jag skriver just nu en uppsats, som syftar till att undersöka på vilka sätt 
lärare använder sig av upplevelsebaserade utställningar i sin undervisning. Genom 
Barnkulturcentum har jag fått information om att Du besökt utställningen Atmos med en 
skolklass.  
 
Interaktiva, eller upplevelsebaserade, utställningar är en uppbyggd miljö där besökarna ställs 
inför olika problem som ska lösas eller diskuteras.  Denna typ av utställning har de senaste 10 
– 15 åren blivit vanliga och tusentals lärare och elever besöker varje år dessa verksamheter. 
Trenden pekar också på att utbudet av interaktiva utställningar kommer att öka. Det är därför 
intressant att undersöka på vilka sätt lärare använder sig av dessa utställningar och varför de 
väljer att besöka dem.   
 
I mitt forskningsarbete kommer jag att använda mig av frågeformulär och intervjuer med 
lärare som besökt utställningen Atmos, Eskilstuna. Informationen som samlas in i 
undersökningen kommer att bearbetas konfidentiellt, enligt Vetenskapsrådets etiska regler, 
och användas i ett examensarbete vid Mälardalens högskola. Det kommer naturligtvis inte 
framgå vilka skolor eller lärare som deltagit i undersökningen.  
 
Dina svar vill jag ha senast den 23 mars. I slutet av frågeformuläret kan Du meddela mig om 
Du kan tänka Dig att ställa upp för en intervju. Intervjuerna planerar jag att genomföra vecka 
13 och 15. Enkäterna är numrerade så att jag ska ha möjlighet att kontakta Dig om det bli 
aktuellt med en intervju.   
 
Om Du har några frågor eller funderingar kring detta forskningsarbete kan Du kontakta mig 
eller min handledare vid Mälardalens högskola, Bosse Jonsson, 016-15 34 53, 
bosse.jonsson@mdh.se   
 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Caroline Eriksson 
 
cen05006@student.mdh.se 
016-730 07, 073-949 12 35,  



  Bilaga 2 
 
Mälardalens högskola  Nr: X 
Enkätundersökning 
2007-03-08    
 
Interaktiv utställning i undervisningen 
 
Denna enkät vill undersöka på vilka sätt Du som lärare använde/använder Dig av den 
upplevelsebaserade utställningar Atmos i undervisningen. Om du besökt utställningen med flera 
klasser väljer Du att redogöra för ett av dessa besök.    
 
Du kan antingen fylla i enkäten digitalt och e-posta den till mig, eller skriva ut den och posta. Jag 
har också möjlighet att komma förbi Din skola och hämta enkäten personligen. Kontaktuppgifter 
finner Du sist i frågeformuläret.  
 
Markera det alternativ som passar in på Dig. Fyller Du i enkäten via datorn kan Du stryka under 
Dina svarsalternativ.  
 
 
1. Jag är    □ Kvinna  □ Man 
 
 
2. Jag är född □ -1948  □1949-1958  □1959-1968  

□1969-1978   □1979- 
 
 
3. Jag har undervisat i  □ 0-5 år □ 6-10 år □11-15 år □ 16-20 år  □ ≥ 21 år 
 
 
4. Jag undervisar i □ Matematik  □ Naturvetenskapliga ämnen 
  □ Språk   □ Samhällsvetenskapliga ämnen 
  □ Idrott och hälsa □ Slöjd/Estetiska ämnen 
   
 
5. Jag har lärarexamen □ Ja  □ Nej 
 
 
6. Klassen som besökte utställningen Atmos går/gick i:  
    (om Du besökt utställningen med fler klasser väljer du en av dem) 
 
  □ år 6 □ år 7 □ år 8 □ år 9  
 
  □ gy 1 □ gy 2 □ gy 3 Särskolan år:________  
 
 
7. Hur många gånger har Du besökt en interaktiv utställning eller museum med en skolklass    
    under de senaste fem åren (inkl. besöket på Atmos)? 
  □ 1 gång □ 2 ggr □ 3 ggr □ 4 ggr □ ≥ 5 ggr   
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Mälardalens högskola  Nr: X 
Enkätundersökning 
2007-03-08    

 
 

sta orsakerna till att Du inte besökt fler utställningar? Rangordna      
  alternativen 1, 2, 3, där 1 är den som stämmer bäst in) 

 □ Jag har inte vetat om att det funnits några utställningar. 

gen tar för lång tid 

  gar 

lning som passat undervisningens  

________  

 □ En inbjudan via mejl  

/vänner  
______________________________________ 

 

8. Vilka är de tre främ
  
 

  □ Besöket tar för lång tid   
  □ Resan till och från utställnin
  □ Det krävs för mycket personal  

□ Det kostar för mycket pen
  □ Det krävs mycket planering innan besöket 
  □ Det har inte funnits någon utstäl
       innehåll 
  □ Annat:______________________________
 
 
9. På vilket sätt fick Du information om Atmos? 

 □ Eskilstuna kommuns hemsida  
 
  □ Kollegor  
  □ Skolledningen 
  □ Lokaltidningen 
  □ Min familj
  □ Annat:_______
 
 
10. Besökte Du själv utställningen innan klassbesöket? 

 □ Ja    □ Nej   
      Om ja, vad var syftet med besöket?______________________________________ 

 □ vara en rolig utflykt   

□ väcka intresse för naturvetenskap (allmänt) 
ffe ten/klimatfö ndringar 
tiska processer  

 

råde 

 
 
11. Klassens besök på utställninge d n nativen mn syfta e till att: (ra gordna alter ed 1, 2, 3, där 1 
stämmer bäst) 
  
  □ lära med flera sinnen 
  
  □ lära mer om växthuse k rä
  □ förståelse för demokra
  □ kunskap som inte kan fås i skolans miljö 
  □ en introduktion till ett nytt arbetsområde 
  □ examination/avslutning på ett arbetsom
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Mälardalens högskola  Nr: X 
Enkätundersökning 
2007-03-08    

atur) 

  □ uppleva ett rollspel/simulering 
  □ annat:_________________________________ 

_______________ 

___________________________________________ 

_______________ 

 □ 3-4 lektioner  □ ≥ 5 lektioner 

   

rkera alla alternativ som stämmer in på din 

 
ten  

 □ partier   □ temaarbete  

 □ bara arbete på Dina lektioner   
a lade om,  

ngen dpunkt  

______

  □ variera undervisningen med nya metoder 
  □ belysa sammanhang (globalt/människan/n
  □ grupparbete 

 
Beskriv Ditt syfte med egna ord:_____________________________________
 
___________________________________
 
_______________________________________________________________

     
 

2. Innan besöket på utställningen Atmos fick eleverna förbereda sig 1
  □ ingen förberedelse (gå till fråga 14) □ 1-2 lektioner 
 
 
 
 
13. Förberedelserna innan besöket pågick under        
  □  ≤ 1 vecka   □ 1-2 veckor  
  □ 3-4 veckor   □ ≥ 5 veckor 
 
 
14. Föreberedelsernas innehåll och omfattning: (Ma
klass) 
  □ miljöproblem  □ energi 
  □ växthuseffek  □ demokrati  
 
  □ fler lärare var inblandade   
 
  □ information om utställningen, t.ex. v d den hand
  □ praktisk information om utställni , t.ex. adress, ti
  □ annat: __________________________________________ 
 
Beskriv hur Dina förberedelserna gick till: 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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Mälardalens högskola  Nr: X 
Enkätundersökning 
2007-03-08    

 
 

4. Med anledning av besöket på utställningen fick eleverna efteråt:   
□ utvärdera besöket (vad var bra/vad var mindre bra) 

 □ göra en skriftlig/muntlig uppgift om besöket 
 □ arbeta med växthuseffekten 
 □ arbeta med klimatförändringar 

  

ar 
gen  

___________ 

isningen efter besöket: 

____________________________  
_______________________ 

 

 □ vara aktiva och undersökande 

 

upp 
iga frågor 

 Du tänkt? 

 
 
 
 

1

 
 
 
  □ arbeta med demokrati 

□ arbeta med energi 
  □ delta i utställningens hemsida-tävling 
  □ göra egna rollspel/simulering
  □ inget arbete som rörde utställnin
  □ annat:______________
   
Beskriv med egna ord hur Du använde Dig av utställningen i underv
______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________
_______________________________________________________
 
 
15. De främsta fördelarna med att använda utställningen i undervisningen var, enligt Dig, att
eleverna fick: (rangordna alternativen 1, 2, 3, där 1 är det viktigaste) 
  □ möjlighet att lära i nya fysiska  miljöer 
  □ möta andra vuxna pedagoger än lärare  
 
  □ se sammanhang (globalt/människa/miljö) 
  □ ha roligt  
  □ intresse för ett ämnesområde  
  □ delta i rollspel och simuleringsövningar 
  □ ämneskunskaper  
  □ använda flera sinnen i lärandet 
  □ arbeta i gr
  □ diskutera och ta ställning i vikt
  □ annat:___________________________ 
 
 

 inte blev som16. Var det något av Din planering av besöket som
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Enkätundersökning 
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 □ Förberedelserna  

de under besöket 

ogernas bemötande/guidning 
_________________ 

________________________ 
_______________________ 

____________________________ 

edverkan! 
 
 
Frågeformuläret skickar Du till mig så snart som möjligt, och senast den 23 mars.  
 
e-postadress: cen05006@s

  □ Besökets längd 
  □ Aktiviteterna under besöket 
 
  □ Efterarbetet/uppföljningen 
  □ Elevernas ageran
  □ Ditt agerande under besöket 
  □ Utställningspedag
  □ Annat:_________________
Förklara:_____________________________________________
_____________________________________________________
________________________________________________
  
   
17. Kan Du tänka Dig att dela med dig av Dina tankar och erfarenheter under en intervju?  

□ Ja, vecka 13  □ Ja, vecka 15 
 □ Nej 

 
 
 
Tack för Din m

tudent.mdh.se 
sson postadress: Caroline 

 
Erik

Forskilen Bocksholm 1 
 635 20 Eskilstuna  
telefon:  016-73007, 0739-49 12 35 
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Intervjumall för semistrukturerad intervjuer med lärare som besökt en 
upplevelsebaserad utställning 
 
Bakgrundsinformation. Klass/examen/undervisat antal år. 
 
Beskriv Din syn på lärande. 
 
Beskriv hur Du tänker när du planerar Din undervisning. 
 
Beskriv hur Du tänkte när Du planerade för utställningsbesöket. Syfte/förberedelser/lärande i 
utställningsmiljö 
 
På vilka sätt har Du haft användning av besöket i klassrummet efteråt? 
 
Vilka är svårigheterna/möjligheterna med att använda upplevelsebaserade utställningar i 
undervisningen? 
 
 
 


