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Abstract
Denna studie ägde rum i en skola i Piteå Kommun. I denna skola går elever från årskurs fyra till
nio. Skolan inhyser ett biolabb som innehåller diverse djur och växter, vilket var den arena som
studien utfördes i. Studiens syfte var analysera, problematisera och generera kunskap om hur en
informell lärandemiljö såsom ett skolförlagt biolabb möjliggör unika lärandemöjligheter inom de
naturvetenskapliga ämnena. Studien grundar sig på intervjuer med lärare och elever samt filmad
observation.
Resultaten i  studien visade att  samtliga lärare uppskattar  det unika bidrag biolabbet kan ge till
undervisningen av de naturvetenskapliga ämnena. Eleverna i studien var även de positiva till den
undervisning som skedde i biolabbet. Det praktiska arbetet med de arter som biolabbet hyser ger
eleverna  sinnesintryck,  känslomässiga  upplevelser  och  en  förkovran  som  en  mer  formell
klassrumsundervisning inte på samma sätt kan bidra med. Eleverna utvecklar vidare sin värdegrund
och får tillfälle att ansvara över levande varelser vilket ger en konsekvens av elevernas agerande.
Biolabbet bidrar även med en miljö som skiljer sig från den ordinära skolmiljön vilket bidrar till en
avslappnad känsla av harmoni för många elever.

Nyckelord: Biolabb, Informellt lärande, Socialkonstruktivism
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annat. Mina barn vill jag också tacka för att de har stått ut med att pappa pluggat mer än vad de
själva har gjort på kvällarna. De har kanske inte alltid har fått den hjälp de önskat med läxorna, för
det ber jag om ursäkt.

Jag vill även tacka min handledare Gunnar Jonsson som varit guld värd. De gånger jag känt mig
uppgiven  och  frustrerad  har  han  alltid  lyckats  motivera  mig  genom  att  tydligt  peka  på  vilka
områden jag ska fokusera på.
De pedagoger, informanter och elever som ställde upp i min studie förtjänar också ett stort tack,
utan dem hade det inte blivit någon studie.
Hemmingsmark 20 Maj 2016 
Peder Viklund



Innehållsförteckning
Inledning........................................................................................................1
Syfte...............................................................................................................2

Forskningsfrågor.........................................................................................2
Bakgrund.......................................................................................................3

Lärande genom multisensorisk upplevelse..................................................4
Praktiskt lärande som teoretisk grund.........................................................5

Det taktila och kinestetiska begreppet.....................................................6
Det auditiva och visuella begreppet.........................................................6

Informella lärandemiljöer och extramuralt lärande.......................................7
Naturvetenskapliga lärandemiljöer och dess faktorer..................................8

 Besökares varierande förväntningar.......................................................9
Arrangemanget och presentationen av autentiska objekt.........................9
Fysiskt arrangemang av miljön och dess utseende................................10
Lärandemiljöernas sociala möjligheter...................................................10

 Biolabbet .................................................................................................11
Situerat lärande i den sociala praktiken..................................................11
Biolabbet, bakgrund och nuvarande funktion.........................................11

Lärandeteorier...........................................................................................13
Kognitiv konstruktivism..........................................................................14
Sociokulturell teori.................................................................................14
Social konstruktivism.............................................................................15
 Undervisning, intelligenser och lärandestilar ........................................16
Gardners intelligensteorier.....................................................................16
Undervisning enligt Gardner .................................................................19

Metod...........................................................................................................21
Studiens Design........................................................................................21
Intervjuer...................................................................................................22
Observationer............................................................................................23
Stimulated recall........................................................................................23
Urval .........................................................................................................24
Hur elevernas upplevelse av besök i biolabbet studerades.......................24
Hur lärares uppfattning av undervisning i biolabbet studerades ...............25
Etiska överväganden.................................................................................26
Genomförande..........................................................................................26

Bearbetning av datamaterialet...............................................................27
Material.....................................................................................................28
Analys.......................................................................................................28

Resultat........................................................................................................30
Elevernas upplevelser av besök i biolabbet...............................................30

Praktiskt arbete......................................................................................30
Oförutsedda känsloförstärkta upplevelser..............................................31
Harmoni.................................................................................................32



Ansvar och omhändertagande...............................................................32
Teoretiskt lärande..................................................................................33

Lärares avsikt med undervisning i biolabbet .............................................33
Praktisk och teoretisk naturvetenskap....................................................34
Ansvar och förtroende............................................................................35
Sinnesintryck och känslor......................................................................36
Ämnesövergripande undervisning..........................................................37

Diskussion...................................................................................................38
Metoddiskussion........................................................................................38
Resultatdiskussion....................................................................................40
Biolabbet som didaktisk miljö....................................................................45
Slutsats.....................................................................................................46
Studiens implikationer för skolan...............................................................47
Validitet och reliabilitet...............................................................................48

Litteratur......................................................................................................49



Inledning
Såväl kemi-, biologi- och fysikämnet ingår i skolans naturvetenskapliga ämnen. Dessa
strävar  efter  att  beskriva hur verkligheten runt  omkring oss  fungerar,  men ur  olika
perspektiv.  De  naturvetenskapliga  ämnena,  kallade  NV-ämnena  i  fortsättningen,
härstammar  sålunda  som ordet  antyder  från  en  vetenskaplig  förklaring  av  naturen
(Wright,  1988).  Eleverna  i  grundskolan  ska  enligt  Läroplan  för  grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a), i fortsättningen kallad Lgr11,
utveckla förmågor som bland annat, att kunna förklara biologiska samband i naturen
och  använda  fysikens  begrepp  och  teorier  för  att  förklara  fysikaliska  samband.
Förutom detta  ska eleverna  även utveckla  sin  nyfikenhet  att  upptäcka  naturen  och
undersöka  omvärlden.  Undervisningen  skall  också  ge  eleven  möjligheter  att  ställa
frågor  om naturen  med  elevens  egen  erfarenhet  som grund  (ibid.).  Dessa  direktiv
hämtade ur Lgr11, ger tydliga direktiv att eleverna ska få upptäcka naturen och kunna
ställa frågor om den med sin egen erfarenhetsgrund som startpunkt.
Under mina tjugo veckor som praktiserande lärarstudent har jag besökt två stycken
klasser i årskurs fyra, samt en blandklass med elever från årskurs fyra till årskurs sex.
Jag har deltagit i NV-ämnes undervisning för samtliga klasser men endast i en av dem
noterat  att  eleverna  gjort  besök  utanför  klassrummet  eller  i  naturen.  De  övriga
klasserna  hade  sin  NV undervisning inom klassrummets  väggar  och de  var  främst
styrda av läroboken. Den klass som lämnade rummet för undervisning gjorde detta dels
genom en halvdag ute i naturen, men även som smågrupper som lämnade klassrummet
för ett besök i ett biolabb. Biolabbet som denna skola, tillsammans med naturskolan på
orten, byggt upp innehåller såväl växter som diverse smådjur. Reptiler, fiskar, insekter
och larver är några av djuren, vilka föds upp och sköts om av såväl elever som av vissa
lärare.  Barnens  intresse  av  labbet  samt  den  frågvishet  de  visade  vid  besöket  var
notabel. Eleverna var även ivriga att berätta vad de gjort och hjälpt till med vid tidigare
besök i biolabbet.
Dessa personliga noteringar fick mig intresserad av att ta reda på varför inte mer tid
läggs på undervisning i sådana informella miljöer och hur biolabbet kan bidra med
detta.  Förutom dessa  egna  reflektioner  poängterar  Långström och  Wiklund  (2006)
dessutom  hur  viktigt  det  är  för  lärarna  att  förklara  varför  utomhusundervisning
förstärker inlärning och motivation. Med det i åtanke började min idé om denna studie
av biolabbet ta sin form. Till  detta kan det vara relevant att tillägga att i begreppet
utomhusundervisning syftar Långström och Wiklund (ibid.) på undervisning utanför
det ordinarie klassrummets väggar. Om besök i ett biolabb kan hjälpa till med att höja
motivationen  för  eleverna  blir  min  naturliga  följdfråga  om  skolorna  och  lärarna
utnyttjar  detta  faktum?  Jag har  personligen  erfarenheter  av  att  studiebesök  i  olika
miljöer lätt blir ett kul avbrott från de vanliga studierna, men används dessa tillfällen
också för att ge en utvecklande undervisning? Detta är något jag också vill söka svar
på. Forskningsrapporter, observationer, intervjuer med elever, lärare och naturskolan
ska ge mig det kvalitativa djup jag söker i denna studie.
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Syfte
Denna  studie  ämnar  analysera,  problematisera  och  generera  kunskap  om  hur  en
informell  lärandemiljö  såsom  ett  skolförlagt  biolabb  möjliggör  unika
lärandemöjligheter inom de naturvetenskapliga ämnena. 
Forskningsfrågor

Övergripande frågeställning
Vilka unika lärandemöjligheter kan en informell lärmiljö såsom ett biolabb erbjuda?

Frågeställningen konkretiseras genom följande forskningsfrågor
 Hur erfar eleverna besöket i biolabbet?
 Hur avser lärare att ett besök i ett biolabb ska möjliggöra lärande?
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Bakgrund
Nedan redogörs för några relevanta begrepp och de teoretiska idéer och ramar som jag
tar hjälp av i studien, för att försöka förklara de observationer och analyser jag gjort.
Lärande sker på många olika sätt och olika teorier som ämnar förklara hur detta sker
förklaras.  Forskares  teorier  kring mänsklig  intelligens  och hur  den  varierar  mellan
olika individer tas vidare upp. Naturvetenskapligt lärande har en en framträdande roll i
skolans  styrdokument.  Eleverna  ska  enligt  läroplanens  övergripande  mål  ha  ”...fått
kunskaper  om  förutsättningarna  för  en  god  miljö  och  en  hållbar  utveckling”
(Skolverket,  2011a,  s.14  ).  De  ska  vidare  enligt  kursplanen  i  biologi  (Skolverket,
2011a, s. 111) ha givits ”möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån
egna  upplevelser”.  Undervisningen  ska  även  enligt  samma  kursplan  utveckla
”kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer
om  sig  själva  och  naturen”  (ibid.).  Vad  innebär  det  att  eleverna  genom  egna
upplevelser ska ges möjligheter till frågeställningar och vad i detta kan ge eleverna nya
kunskaper som hjälper dem mot målen? Dessa frågeställningar bearbetas teoretiskt i
den första delen av bakgrunden. 
En  stor  del  av  undervisningen  i  den  svenska  skolan  består  av  teoretisk  inlärning.
Eleverna lär ofta genom att studera något inom klassrummets väggar. Detta utan att
befinna sig i närkontakt med det planerade lärandeobjektet. Lärandeobjektet syftar på
den  förmåga  vi  vill  att  barnet  ska  utveckla  genom  en  viss  aktivitet,  i  en  viss
lärandesituation (Vikström, 2005). Att teori och praktik ofta hålls  åtskilda, är enligt
Dahlgren och Szczepanski (2004) en av de stora pedagogiska utmaningarna vi har för
skolan. Hur en mer direkt praktisk undervisning i en kontextuellt planerad miljö kan
hjälpa elevernas förståelse redogörs därför för i den andra delen. En ökad förståelse om
denna form av undervisning kan bidra till att hitta svar på forskningsfrågorna i studien.
Detta gäller även förståelse om hur en lärare kan erbjuda elever en lärandemiljö och en
undervisning som väcker nyfikenhet och intresse kring biologiska samband i vår värld.
Finns det miljöer utanför det formella klassrummet som på ett tydligare sätt kan hjälpa
till med detta? Är informella lärandemiljöer och extramuralt lärande bara till godo eller
vilka nackdelar kan sådan undervisning föra med sig? Extramuralt lärande är en term
som  ofta  används  inom  engelskspråkig  litteratur  och  syftar  på  lärande  utanför
väggarna,  i  denna  studies  betydelse,  utanför  skolans  väggar  (Piqureas,  2007).
Resonemang och forskning  med  dessa  frågeställningar  som grund bearbetas  under
rubriken Informella lärandemiljöer och extramuralt lärande.
I  vårt  samhälle  finns  ett  antal  olika  extramurala  miljöer  som  kan  generera
naturvetenskapliga  kunskaper.  Några  av  dessa  redogörs  för  i  avsnittet
Naturvetenskapliga lärandemiljöer och dess faktorer. Där beskrivs även vilka faktorer i
dessa som påverkar lärande. Miljöns fysiska betydelse, vilka förväntningar en besökare
har inför ett besök, hur objekt presenteras i miljön och huruvida de är autentiska eller
inte är några av dessa faktorer. Biolabbet som används i studien kan inkluderas som en
sådan extramural miljö. Labbet byggdes upp genom ett samarbete mellan naturskolan
och  den  skola  som  det  är  förlagt  i.  Vad  naturskolan  är  och  vad  som  föranledde
byggandet  av  biolabbet  finns  beskrivet  nedan  under  rubriken  Naturskolan  och
biolabbet. 
Mänskliga  individer  är  komplicerade  varelser  med  ett  stort  antal  förmågor  som
fungerar för sig själva och tillsammans. Dessa förmågor eller potentiella förmågor kan
i olika sammanhang betraktas och betecknas som intelligenser. De intelligenser som
idag till största del värderas och används vid mätning och undervisning av elever i
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skolan är logisk-matematisk och verbal-lingvistisk (Gardner,  2001).  Gardner (2001)
har genom sin forskning påvisat att människan har minst sex andra olika intelligenser
som inte bör ignoreras för att en individ ska kunna utvecklas optimalt. En beskrivning
av dessa intelligenser, tillsammans med de etablerade inlärningsteorier, vilka studien
använder sig av som hjälp av i tolkningen av resultatet, avslutar bakgrunden.
Lärande genom multisensorisk upplevelse
Lärande  för  elever,  inom bland  annat  biologi  (Skolverket,  2011b),  ska  delvis  ske
genom deras egna upplevelser. De tre naturorienterade ämnena biologi, kemi och fysik
har  sedan  införandet  av  Lgr11  olika  kursplaner.  De  påminner  dock  mycket  om
varandra då de ska bidra till en enhet gällande förståelse av hur människan, naturen
och naturvetenskapen fungerar (Skolverket, 2011b). Människan är en del av naturen
och att eleverna får utvecklas genom egna upplevelser, kan leda till att eleverna finner
lärandet om naturen relevant. Det kan även på generera ett intresse som håller i sig och
skapar större insikter inom kunskapsområdena (Skolverket, 2011b). Vad är egentligen
då en upplevelse? Det måste vara något en människa upplever med något eller några
sinnen. 
Inlärning kan ske på många olika sätt och i många olika sammanhang. Det finns dock
forskning som tydligt pekar på att inlärning sker bäst i samspel med andra (Rieber,
1987), samt när den som är lärande känner sig motiverad (Säljö, 2010). Människan
upplever världen genom sina fem olika sinnen. Att något av sinnena registrerar  ett
intryck betyder med andra ord att en individ upplever något. Att få använda åtminstone
fler än ett av sina sinnen medverkar därför till att förstärka upplevelsen av något och
enligt  Dahlgren  och  Szczepanski  (2004)  till  att  kunna  gynna  kreativiteten  hos
individen. Lärare bör därför ge elever tid till att utforska objekt som intresserar dem
och i  samband med detta  låta  dem använda flera sinnen för  att  stärka upplevelsen
(Bowker, 2004). Strotz och Svenning (2004) menar att den teoretiska kunskapen idag
tar (för) stor plats. Den praktiska kunskapen måste väga upp detta och gärna i samband
med att alla sinnen aktiveras. Detta görs med fördel ihop med andra människor. De
föreslår  vidare  att  kunskapande  bör  börja  i  ett  mänskligt  engagemang  och  i
känsloupplevelser (ibid.). 
Görandet  bör  vara  i  fokus  i  undervisningen och  med elevernas  egna  intresse  som
drivkraft.  Förståelse  och  abstrakt  tänkande  gynnas  av  ett  arbete  med  ett  konkret
material där sinnena inkluderas i processen (Johansson,  Jonsson, Nilsson & Norman,
2014).  En  undervisningssituation  där  individen  får  medverka  och  vara  aktiv  i  den
specifika lärandemiljön gynnar kreativiteten och ger eleven en upplevelse av äkthet.
Sådana  lärandemiljöer  beskrivs  och  propageras  för  av  Dahlgren  och  Szczepanski
(2004):

Kreativitet  utgör  vidare  en  central  kvalitet  i  all  kunskaps-  och  färdighetsutveckling.  
Förmågan att  kunna uppfatta omvärlden genom sina sinnen är central och grundläggande i  
denna  process.  När  undervisningssituationen  verklighetsanknyts  ökar  den  kroppsliga  
delaktigheten.  Genom att  eleverna  får  beröra,  känna  och agera  i  den fysiska  miljön  ökar  
autenticiteten.  Den  sinnligt  baserade  kunskapsbildningen  får  därmed  ett  större  utrymme  i  
undervisningen. 
(Dahlgren & Szczepanski, 2004, s. 13)

Att eleverna till största del lär genom att läsa och skriva är ett faktum i dagens svenska
skola, även så inom NV-ämnena. Detta trots att bokstäver är kulturella företeelser som
inte, som Armstrong ( 2005, s. 188) beskrev; ”kvittrar som fåglar, råmar som kor eller
vajar i vinden som blommor”.  Ord och bokstäver har däremot utvecklats historiskt i
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olika kulturer för att behovet av att tämja naturen har funnits, samt föra kunskaper om
detta vidare (Armstrong, 2005; Jackson, 1981). Dessa ord och berättelser har funnits i
ett  sammanhang  som  gjort  dem  användbara  för  just  det  sammanhanget.  Utan
sammanhang skulle förståelsen saknas. Orden blir tomma och väcker ingen upplevelse
hos läsaren. Armstrong (2005) beskriver själv hur en upplevelse, för att bygga på det
viktiga sammanhanget, kan hjälpa elevernas/barnens inlärning:

Vi kan se de forntida kopplingarna mellan ord och natur återspeglas hos barn som just börjar 
utveckla förmågan att läsa och skriva. Naturupplevelser väcker starka känslor till liv hos små 
barn de blir hänförda av att se en fågel flyga, lukta på en blomma eller se en ekorre skala en 
kotte. Sådana här upplevelser fängslar barn på ett sätt som livlösa ord på ett papper helt enkelt 
inte förmår att göra.

 ( Armstrong, 2005, s. 189)
Sammantaget finns det uppenbara fördelar med undervisning där även andra sinnen än
enbart syn och hörsel aktiveras. Armstrong (2005) menar vidare att forskningen bevisat
att  så är  fallet  men trots  detta är  allt  för  lite  gjort  i  praktiken för  att  förändra  hur
undervisningen utförs. Språklig intelligens värderas högre än annan intelligens och så
får det inte fortsätta vara, summerar han. Sellgren (2004) poängterar i linje med detta
hur  läroplanen  sedan  1994  trycker  på  att  eleverna  ska  få  förtrogenhet  med
kunskaperna. Förtrogenhet är enligt honom mer än teoretiska faktakunskaper, det är
kunskapernas sinnliga dimension. Individer behöver använda både huvud och hjärta
för att nå djup och bestående kunskap.
Praktiskt lärande som teoretisk grund
Skolans tillkomst institutionaliserade undervisningen och lärandet blev allt mer och är
än i dag till största delen av en språklig art (Säljö, 2010). Undervisning sker genom
läsande, talande, skrivande och räknande. Kunskapen kommuniceras abstrakt, snarare
än upplevs och byggs på i sociala praktiker (ibid.). Dahlgren och Szczepanski (2004)
menar att lärandet dekontextualiserades genom skolans tillkomst vilket gjorde att teori
och praktik skiljdes åt. Lärandet sker i stor grad inte i den miljö lärandet behandlar.
Gustavsson  (2002)  bekräftar  detta  och  anser  att  en  god  utbildning  bör  innehålla
lämpligt  balanserade  nivåer  av  teoretiska  och  praktiska  övningar.  Den  tilltagande
teoretiska  dominansen  på  undervisningsscenen  måste  avta  och  värderingen  av
praktiska kunskaper öka (Gustavsson 2002).
Läroplanen  (Skolverket,  2011a)  poängterar  hur  undervisningen  ska  ta  hänsyn  till
eleverna  och  deras  erfarenhet.  Detta  är  väl  underbyggt  då  forskning  visat  på  hur
lärande gynnas av att individer får använda sig av vad de redan behärskar. Detta genom
den metod  som passar  den  enskilda individen  bäst  (Boström & Wallenberg,  1997;
Prashnig, 1996). De kunskaper och förmågor som redan finns, används som en bas. På
denna bas kan teoretiska kunskaper byggas på, tillsammans med praktiska upplevelser
inom läroområdet. Görs detta i en planerad social praktik finns enligt Hedberg (2004)
goda möjligheter för alla elever att vidga sin förståelse.  Eleverna får själva upptäcka
nya kunskaper som sätts in i ett sammanhang för dem. Alla har sina egna erfarenheter
och  referensramar  att  väga  de  nya  kunskaperna  mot,  vilket  förstärker
inlärningseffekten (ibid.). Lärandet sätts in i ett sammanhang som är givande och inte
bara  av  teoretisk natur.  Barn i  skolåldern  har  enligt  Prashnig (1996)  generellt  sett
lättare  för  inlärning  genom kinestetisk/taktilt  möte  med  lärandeobjekten  än genom
auditivt/visuellt  lärande.  De  behöver  med andra  ord för  att  lättare  kunna  lära  och
minnas,  känna och uppleva något kring lärandeobjektet.  Skapa något,  hålla i  något
eller samarbeta med andra kan vara några av flera givande inlärningssätt  för  dessa
barn. Detta tillsammans med vetskapen att få elever är ”ytterligt auditiva eller visuella”

5



(Prashnig,  1996, s.  85) gör  att en mer upplevelsebaserad praktisk undervisning bör
vara till fördel för de allra flesta elever. Faktum är att elever som anses vara talangfulla
och  begåvade  även  tycks  ha  en  stark  taktil/kinestetisk  lärostil  (Milgram & Dunn,
1993). De råkar bara även ha lätt  för att minnas det visuella och auditiva. Prashnig
(1996) menar vidare att det med ökad ålder blir fler elever som övergår till auditiv och
visuell inlärarning. Naturligtvis kan elever som har lättare att lära på det ena sättet ändå
ha möjlighet att  lära sig på ett annat sätt.  Finns motivationen för att  lära sig något
överbryggar det ofta hindren. Motivationen är dock ofta problemet för eleverna, när de
inte får möjlighet att lära genom sin starka inlärningsstil (Dunn & Dunn, 1979).
En givande social praktik möjliggör inte bara ett ökat lärande, utan som Grahn (1997)
visar  finns  där  även  ett  samband  mellan  förbättrad  motorik,  motivation  och
koncentrationsförmåga. Studierna som Grahn (1997) använder som underlag för detta
gjordes på barn i förskoleåldrarna. Dessa visade hur barn utvecklades av att vistas ute i
daghemsgården. I dessa studier var inte lärandet under luppen utan fokuset låg på hur
just motorik, motivation och koncentrationsförmågan förändrades av att eleverna fick
vistas i utemiljön. Goda resultat kunde fastslås i jämförelse med de elever som hade
färre möjligheter till detta och i större utsträckning vistades i samma lokal dagligen.
Det taktila och kinestetiska begreppet
Att vara taktil beskrivs av Prashnig (1996) som det stadiet en individ är i när han/hon
för  att  utveckla  sina  förmågor  fysiskt  måste  beröra  de  objekt  och  människor  som
intresserar honom/henne. Kinestetisk innebär att hela kroppen ska vara med i lärandet
för att förmågorna ska utvecklas och att individen ska minnas vad han/hon lärt sig.
Gardner  (1996)  beskriver  detta  som  en  kroppslig-kinestetisk  intelligens.  Denna
intelligens  består  enligt  honom  av  dels  en  finmotorisk  kapacitet  och  dels  som en
grovmotorisk  sådan.  Kontroll  över  kroppens  rörelser  som  exempelvis  miner  och
uttryckande av känslor utan ord kan vara en bra skådespelares användande av denna
intelligens  på  samma  sätt  som  en  skicklig  dansare  nästan  till  fulländning  kan
kontrollera  hela  kroppens  rörelser.  Dessa  fysiska  förmågor  bagatelliseras  enligt
Gardner  (1996)  av  många  forskare  och  rankas  inte  lika  högt  som  mer  kognitiva
förmågor. Detta trots det oerhörda samspel som måste ske mellan hjärna, nerver och
muskler  för  att  utföra  precisa  komplicerade  rörelser  vilka  är  unika  för  människan.
Vidare  har  Gardner  noterat  att  autistiska  individer  med  kraftiga  nedsättningar  i
kommunikationsförmågan,  som trots  sin  avskärmning  från  omvärlden,  förstått  och
visat stort intresse kring mekaniska och fysiska aktiviteter. De har ofta kunnat utföra
fascinerande komplicerade motoriska aktiviteter vilket  stöder Gardners teori  att  den
kroppslig-kinestetiska  intelligensen  är  en  enskild  mänsklig  förmåga  skild  från  de
övriga.
Det auditiva och visuella begreppet
Mellan 20 och 30 procent av eleverna i grundskoleåren är auditiva inlärare och cirka
40 procent är visuella (Dunn & Dunn, 1979). Auditiva individer har lätt för att lära och
komma ihåg sådant de hört, medan de som lättare minns vad de sett har ett visuellt
informationsinhämtande  (Prashnig,  1996).  De  visuella  inlärarna  lär  sig  genom
observationer. De har generellt en relativt snabb inlärningsförmåga. Elever med visuell
inlärningsstil har ofta lätt för individuellt arbete då de kan jobba själva genom att läsa
och  observera.  Minnet  stärks  av  olika  observationer  och  bilder,  diagram  och
tankekartor fastnar enkelt hos individen (Boström & Wallenberg, 2003). 
De auditiva eleverna lär sig bäst genom att lyssna. De kan ofta vara duktiga på att lära i
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sammanhang som inkluderar diskussioner och genom att höra ljud (Dunn & Dunn,
1978). Dessa elever gynnas därmed ofta av att studera i grupper med andra individer.
Vid inlärning kan de auditiva eleverna gynnas av att lyssna på musik och de utför ofta
rytmiska rörelser med händer och fötter vilket ibland kan uppfattas störande för andra
(Boström & Wallenberg, 1997) . Boström och Wallenberg (1997) förklarar vidare att
de auditiva eleverna gärna vill föra dialoger med läraren och att de är starka på att lära
in sina kunskaper med hjälp av rytm och musik.
Informella lärandemiljöer och extramuralt lärande
Som nämnt ovan kan det hävdas att den miljö som undervisningen sker i idag till stor
del är av teoretisk och formell karaktär. Vad är då motsatsen till denna formella miljö?
Ett barn som tittar upp på himlen och funderar på varför den är blå och ett äldre par
som reser till Colorado för att studera älgar, befinner sig i informella ej skolbaserade
miljöer (Feder,  Shouse, Lewenstein & Bell, 2009). I dessa fall har individerna själva
med  hjälp  av  den  informella  miljön  ställt  en  naturvetenskaplig  fråga  baserad  på
nyfikenhet och vetgirighet. En informell miljö kan alltså vara inspirerande och leda till
lärande utan att  någon tvunget  gett  direktiv om vad som ska  läras.  I  denna studie
behandlas dock begreppet informella lärandemiljöer som miljöer innehållande någon
form  av  pedagogisk  tanke.  Som  ett  exempel  kan  en  botanisk  trädgård  med  den
avgränsningen  vara  en  informell  lärmiljö  medan  skogen  inte  är  det.  Skogen  kan
naturligtvis i andra sammanhang vara en utmärkt informell lärandemiljö men i denna
studie  behandlas  endast  informella  miljöer  som är  konstruerade  för  någon  typ  av
undervisning under det sagda begreppet.
Extramuralt lärande är ett begrepp som, inom forskning om lärande, används för att
förklara lärande i en sådan informell miljö. Innebörden i begreppet kan förklaras som
lärande  utanför  skolans  formella  väggar,  då  bokstavlig  betydelse  är  just  utanför
väggen. Forskning är gjord beträffande extramuralt lärande och lärande i informella
miljöer  där  samstämmighet  råder  kring att  inspiration  till  lärande  gynnas  i  sådana
miljöer (Anderson, 2003; Bowker, 2004; Falk et al., 2007; Feder et al., 2009; Salmi,
1993). Lärarna har dock ofta bristande kunskaper om hur dessa miljöer på bästa sätt
kan användas i undervisningen (Piqueras, 2007). Detta gäller såväl didaktiska frågor
som  hur  eleverna  reagerar  på  en  annorlunda  lärandemiljö.  Det  finns  många  olika
ämnen som kan gynnas av lärande i informella miljöer men det ämnet som behandlas i
denna studie är naturvetenskap. Museipedagogik är ett begrepp som ofta används inom
forskningen  gällande  informellt  lärande  i  museivärlden,  detta  behandlar  dock  i
praktiken samma fält  som vad extramuralt  lärande gör (Piqueras,  2007),  varför jag
lämnar  detta  begrep  utanför  studien  i  fortsättningen.  Några  exempel  på  informella
miljöer där extramuralt lärande sker i naturvetenskaplig anda är museer, djurparker och
olika science centers, även kallat MSZA:s. Undervisning i  sådana miljöer har generellt
visat sig inspirera elever i större grad, kontra ordinär teoretisk undervisning i skolsalen
(Bowker, 2004; DeWitt & Osborne, 2010). Med ordinär, i detta fall, menar jag i den
fysiska lärosalen med lektionsupplägg och metoder som eleverna möter dagligen. 
Eden project  är ett  stort växthusliknande center i  Cornwall, där många av världens
plantor  finns  samlade,  i  en för  plantorna naturlig  miljö.  Eden project  har världens
största samling av regnskogsväxter och byggdes för att lära om och lära ut om naturen
och  människans  plats  i  den.  Hållbar  utveckling  är  ett  ständigt  närvarande  ämne i
verksamheten  och förhoppningen  är  att  besökare ska få  förståelse  kring hur  viktig
naturen är för människan och att de sedermera lever därefter (Eden Project limited,
2013).  Efter att  några elever i  de yngre skolåren besökt Eden project  visade de en
ändrad  inställning  om  plantor,  växter  och  miljön  (Bowker,  2004).  Majoriteten  av
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eleverna som fick svara på frågor innan och efter besöket visade en markant skillnad i
kunskaper  och  intresse  kring  plantorna  och  hur  de  växer  i  regnskogsområden.
Attityden att plantor och blommor var för tjejer, hade förändrats och eleverna visade
generellt  en inspirerad attityd i samtal om besöket.  Eleverna kom även tydligt  ihåg
känslan av värmen och fukten inne i trädgården, vilket de pratade om med entusiasm.
Bowker (2004,  s.  239) kopplade ihop upplevelsen med vad eleverna tydligt  kunde
minnas:  ”The  findings  of  this  research  demonstrate  that  the  sensory experience  of
exploring  the  humid tropical  biome had  a  strong  impact  on  what  the  primary-age
children remembered”. 
Feder  et  al.  (2009)  beskriver  hur  undervisning av  naturvetenskap kan  och i  större
utsträckning bör ske i informella lärmiljöer, men det finns risker som inte bör ignoreras
Näst  intill  alla  elever  tycker  att  besök i  en annan  miljö  än den formellt  vanliga  i
klassrummet är roliga. Att däremot dra en parallell mellan att det som är roligt också är
lärorikt kan vara felaktigt. Det roliga kan ta överhanden från det planerade lärandet och
vad eleverna verkligen lär sig, kan vara annat än det tänkta (Guisasola, Morentin, &
Zuza,  2005).  För  att  elevers  förståelse  och  kunskaper  ska  kunna  utvecklas  vid  en
extramural  lärandesituation  måste,  enligt  DeWitt  och  Osborne  (2010),  en  social
stöttande undervisning också finnas med och då helst såväl under besöket som efteråt.
Denna slutsats drar även Guisasola et al. (2005) i sin studie och pekar på vikten av att
ha en strategi och ett förberett lärandemål med besöket. Eleverna bör veta vad de ska
tänka och fokusera på, för att lärandet ska kunna bli det tänkta. Ett lärandeobjekt eller
en viss miljö kan sålunda inte alltid med säkerhet leda till avsett lärande, utan parters
kommunikation har alltid en stor påverkan (Piqueras et al., 2008). 
Såväl  Bowker  (2004),  Guisasola  et  al.  (2005)  och  Piqueras  et  al.  (2008)  visar  att
lärande  sker  i  samband  med besök  i  informella  lärmiljöer  oavsett  om eleverna  är
förberedda på var fokuset för besöket ska ligga eller inte. Det finns dessutom tecken på
att  lärande  i  en  sådan  miljö  kan  ske  utan  att  besökarna  ens  är  medvetna  om det
(Clayton, Fraser & Saunders, 2009). Salmi (1993) menar att elever generellt upplever
en ökad motivation till lärande i samband med sådana besök men för att lärandet ska
optimeras bör eleverna ha en inre motivation. Med inre motivation avses att eleverna
inte strävar efter en yttre belöning exempelvis genom bättre betyg. Motivationen består
snarare i ett eget intresse att lära och en vilja att kunna använda sig av de nyfunna
kunskaperna  i  framtiden.  Det  finns  med  andra  ord  forskning  som stöder  att  såväl
motivation  som  lärande  stärks  genom  besök  i  informella  lärandemiljöer.  Har  inte
förberedande insatser gjorts kan dock kunskaperna bli helt andra än vad läraren avsett. 
Naturvetenskapliga lärandemiljöer och dess faktorer
Termen lärandemiljöer syftar ofta inom skolan på den psykologiska och sociala miljön
som eleverna befinner sig i. Vid diskussioner om en god lärandemiljö handlar det då
om trygghet för eleverna, ett klimat där individer vågar uttrycka sina åsikter och ställa
sina frågor. Den fysiska miljön i rummet är dock till stor del ignorerad (Cleveland &
Fisher,  2014).  Forskning  har  på  senare  tid  uppmärksammat  den  fysiska  miljöns
betydelse för inlärning och inspiration  (Fisher, 2004; Gensler, 2012). Miljön ska vara
funktionell  för  den  undervisning  som  är  planerad  men  ska  även  ge  eleverna  en
upplevelse som kan hjälpa till med att stärka lärandet (Gensler, 2012). 
Ett barns nyfikenhet finns ständigt närvarande (Elstgeest,  1996). Den sociala miljön
som barnen befinner sig i under lektionstid i klassrummet inbjuder dock inte alltid till
att denna nyfikenhet leder till frågor och resonemang. Läroplanens anvisningar i de
naturvetenskapliga  ämnena  pekar  på  hur  förmågan  till  resonemang  kring
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frågeställningar ska uppmuntras och utvecklas (Skolverket, 2011a). För att detta ska
vara möjligt måste vi enligt Elstgeest (1996) ge eleverna stimulerande hjälpmedel, som
objekt att  studera och en miljö fylld av frågor. Elstgees (ibid.)  jämför med det lilla
barnet som ser bubblor på stranden där tidvattnet dragit sig undan, barnet petar på de
sprickande bubblorna och ser att de spricker och försvinner. En sådan händelse visar på
en miljö som är fylld av naturvetenskapliga frågor för det lilla barnet. För att vi ska
kunna ge eleverna samma upplevelse av en miljö fylld av, för dem obesvarade, frågor
måste de få lämna den vanliga dagliga miljön och dess mekaniska inlärning.
För att förstå lärandet  av naturvetenskap i en informell miljö är det enligt  Schwan,
Grajal, och Lewalter (2014) nödvändigt att uppmärksamma fyra olika karaktäristika,
vilka samtliga miljöer som, museer, science-centers, zoo och akvarier (i fortsättningen
rubricerat som MSZA) besitter. Dessa fyra aspekter  är specifika för sådana miljöer
men  tros  även  ha  betydelse  vid  inlärning  av  naturvetenskap  i  allmänhet.  De  fyra
områdena  som Schwan  et  al.  (2014)  redogör  för  citeras  nedan,  följt  av  min  egen
tolkning av begreppen, som rubriker i de följande styckena. Citatet har jag tagit med
för att viss förlust av betydelsen kan riskeras i mina egna tolkningar. En beskrivning av
de fyra områdena citeras nedan (Schwan et al., 2014, s. 74):

These four areas, which are discussed in the following paragraphs, include the process  of  
science learning under conditions of mixed motivations, the role of staging popular science  
including the presentation of authentic objects, experiences or living creatures, the impact of  
physical setting and spatial layout on learning behavior, and finally the rich social setting of  
these learning experiences.

 Besökares varierande förväntningar
Hur en individ kan lära sig något av ett besök i en informell miljö påverkas till stor del
av individen själv. Falk (2007) påpekar hur individers förväntan och motivation till ett
besök i en sådan miljö påverkar vilken mening besökaren får av besöket. Besökare i
MSZA:s kan  enligt  Schwan et  al.  (2014) delas  in  i  tre  olika kategorier,  vilka alla
påverkar kunskapsinlärningen. Dessa är:

 De oengagerade. Den besöksgrupp som inte har någon större motivation med
besöket än fritidsavkoppling.

 De höggradigt  engagerade.  De som är  vetgiriga  och har  en förväntning på
besöket, såväl gällande inlärning av nya fakta som upplevelsen av besöket.

 De  neutralt  engagerade.  Den  största  gruppen  där  deltagarna  förmodligen
förväntar sig en kombination av fritidsavkoppling och viss kunskapsinlärning i
och med besöket.

Arrangemanget och presentationen av autentiska objekt
Presentationen av objekten eller  djuren i  MSZA:s kan enligt  Schwan et  al.  (2014)
påverka lärandet eller förutsättningen för lärandet av naturvetenskap. Om objekten är
kopior eller autentiska kan detta ha betydelse för upplevelsen och huruvida individen
minns vad som sas om det specifika objektet, även en tid efter besöket. Med autentiska
menas objekt som är original eller riktiga, som exempelvis regalskeppet Wasa eller en
riktig  orm. Om möjlighet  finns  eller  inte  till  interaktion med djuren eller  objekten
(hands-on) har vidare även det betydelse för lärandet. Ett ytterligare exempel på hur
presentationen  kan påverka lärandet är huruvida djuren är i en för dem naturlig miljö
eller inte. Autenticiteten i lärandemiljön har enligt Schwan et al. (2014) visat sig ha
positiv påverkan på individers minne. MSZA:s är per definition inte autentiska miljöer
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utan modeller av en äkta miljö. Dessa möjliggör dock utställningar av autentiska djur
och objekt vilket ger besökarna en upplevelse som kopior inte kan återskapa.
Fysiskt arrangemang av miljön och dess utseende
Miljön ska för att bidra till lärande vara inspirerande genom sitt arrangemang (Gensler,
2012). McGregor (2004) stödjer denna åsikt och poängterar att skolmiljön ska främja
interaktion mellan den fysiska och den sociala världen och inte skilja sig från världen
utanför skolan. McGregor menar att skolans formella miljö tråkar ut eleverna och det
lärande som är naturligt utanför skolans väggar därför går förlorat. Den fysiska miljöns
arrangemang i en informell lärandemiljö beskrivs av Schwan et al. (2014) ha betydelse
för om besökarna ska få känslan av upplevelse,  fritid och/eller lärande. Miljön ska
möjliggöra att alla tre olika besöksgrupperna nämnda ovan får ut något av besöket och
kunna känna intresse kring det. Schwan et al. (2014, s.77) påpekar vikten av denna
planering för att: ”designing exhibits in a manner that stimulates epistemic curiosity as
well as feelings of suspense, surprise, and enjoyment are of great importance for the
success  of  an  exhibition”.  Arrangemanget  i  lärandemiljön  ska  sålunda  locka
besökarnas intresse på olika sätt.  Färgen på väggarna,  hur  djuren eller  objekten är
placerade i förhållande till varandra, hur nära besökarna kommer djuren och hur ljuset
i rummet upplevs kan vidare enligt Schwan et al. (2014) troligtvis ha betydelse för
inlärningen.  Detta är det  dock,  enligt  honom, väldigt  lite  forskning gjord om idag.
Ytterligare en detalj som kan påverka möjligheten till inlärning är lokalens utbredning
och innehåll. Om lokalen ör för stor kan det ge besökarna en bristande inspiration till
att  utforska rummet.  Det har dock visat sig att om det finns objekt som besökarna
upplever  som  intressanta  någonstans  i  lokalen,  kan  det  överbrygga  detta  faktum
(Balcetis & Dunning, 2010). 
Lärandemiljöernas sociala möjligheter
De naturvetenskapliga lärandemiljöerna beskrivna ovan är samtliga sociala miljöer där
möten  mellan  människor,  objekt  och/eller  djur  sker.  Besökare  kommunicerar  med
varandra  och  förmedlar  åsikter  om  olika  objekt  eller  upplevelser  i  samband  med
besöket.  Sociala möten har stor betydelse  för inlärningen oavsett  hur de ser ut.  En
mycket  kraftfull  betydelse  för  inlärningen  har  en  kunnig  lärare  som  kan  förklara
naturvetenskapliga upptäckter och visa dem i praktiken genom MSZA:n. Detta då helst
genom tvåvägskommunikation  med  besökarna  där  även  deras  tankar  lyfts  upp  till
diskussion och reflektion. Besökarnas känsloupplevelser tillsammans med det sociala
kunskapsutbytet  bygger  lärandet.  Schwan  et  al.  (2014)  summerar  lärande  av
naturvetenskap  i  informella  miljöer  som  relevant  och  givande,  men  även  med  ett
mervärde av underhållning och spänning. De påpekar även hur olika aspekter av de
informella miljöerna inte  bara bör  användas som metoder för att  korrekt  undervisa
naturvetenskap, utan även för framtida forskning inom undervisningsområdet.
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 Biolabbet 
Den informella lärandemiljö som studien behandlar är ett specifikt biolabb förlagt  i
Porsnäs  skola i  Piteå kommun. Vad detta biolabb är tänkt att  kunna bidra med till
undervisningen,  samt  dess  utformning  och  historia  redogörs  för  i  kommande  två
avsnitt.
Situerat lärande i den sociala praktiken
Vid flertalet  gånger  har  begreppet  social  praktik  dykt  upp  ovan.  Med  den  sociala
praktiken menar jag,  som Säljö  (2000,  s.96)  benämner det,  hur någon befinner sig
”aktiv och kreativ i förhållande till sin omgivning”. Den sociala praktiken är således
såväl det fysiska rummet som någon befinner befinner sig i, som de övriga individer
som befinner sig i samma rum. Det är vilka händelser som äger rum, genom aktiva och
kreativa skeenden, enskilt och i samspel med andra.
Situerat lärande är en social praktik där omgivningen är en del av det läroområde som
ska  behandlas.  Säljö  (2000,  s.  143)  beskriver  hur  en  studie  visade  på  hur  barn  i
Brasilien, som arbetade som gatuförsäljare med att sälja kokosnötter, på ett till stora
delar helt korrekt sätt kunde räkna ut hur mycket tio kokosnötter kunde kosta. Gavs
barnen däremot i stället ett benämnt eller aritmetiskt tal med samma antal nötter så
kunde  betydligt  färre  barn  räkna  ut  det  rätta  svaret.  Detta  visar,  enligt  Nunes,
Schliemann och Carraher (1993) som gjorde studien, hur viktigt det kommunikativa
och fysiska sammanhanget är, eller med andra ord hur den sociala praktiken ser ut.  I
det  första  alternativet  när  försäljarna  var  på  hemmaplan  synliggjordes  ett  situerat
lärande tydligt. När de däremot fick frågan ställd på ett annat mer teoretiskt sätt var de
inte lika säkra på svaret. Anledningen tycks vara att det inte räcker med enbart situerat
lärande för att utveckla en djupare förståelse för ett lärandeobjekt. 
Ett situerat lärande handlar dock inte bara om att den som ska lära råkar befinna sig i
den  fysiska  miljön  där  lärandeobjektet  befinner  sig  och  hör  hemma.  Den  sociala
kontexten är även den avgörande för att situerat lärande verkligen äger rum. Lave och
Wenger  (1991)  beskriver  det  situerade  lärandet  som  ett  lärande  som  sker  i  en
medverkan  och  ett  deltagande  med  andra,  snarare  än  i  enbart  individens  huvud.
Biolabbet som denna studie behandlar strävar efter att vara en praktik som kan främjas
av  situerat  lärande.  Labbet  är  vidare  ett  exempel  på  en  möjlighet  till  extramuralt
lärande  som Piqueras  (2007)  redogör  för,  då eleverna  som besöker det  lämnar sin
ordinära skolmiljö. I samspel med omgivningen kommunicerar eleverna och lärarna
med varandra om olika upptäckter och dess kopplingar i biolabbet. Eleverna blir, är
tanken, involverade i biolabbets skötsel, vilka djur och växter som finns där och vad de
behöver för att kunna leva och förökas.
Biolabbet, bakgrund och nuvarande funktion
Naturskolan i  Piteå  startade  upp  sin  verksamhet  hösten  2007 med inspiration  från
Umeå naturskola. Skolan är idag en av ca 90 skolor som tillhör naturskoleföreningen.
Skolorna är inte likt vanliga skolinstitutioner, en byggnad dit eleverna går varje dag,
utan existerar egentligen bara som ett innehåll. Skolan har kommunen som huvudman
och  sysslar  med en  uppsökande  verksamhet  där  pedagogerna  åker  ut  till  skolor  i
kommunen  och  håller  tematisk  undervisning,  oftast  utomhus.  Naturskolan  jobbar
enligt S. Bergmark (personlig kommunikation, 15 Februari, 2016) med parollen ”att
lära in ute” och vill genom undervisningen ge elever en möjlighet att lära genom att
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aktivera fler sinnen än vad ett klassrum kan erbjuda. Naturvetenskapsundervisning kan
enligt Bergmark bli konkretare och lättare att förklara då man befinner sig i den natur
ämnet undervisar om.

Vår pedagogik bygger på ett  aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och  
sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg  vad  de  lärt  sig  i  
skolan då kunskapen förankras i verkligheten. 
Naturskoleföreningen (2016), Citerat 25 Mars 2016.

Förutom den  uppsökande  utomhuspedagogiken  har  Naturskolan  fått  sköta  om och
använda sig av ett biolabb i Porsnässkolan i Piteå kommun, vilken inhyser elever från
årskurs fyra till nio. Biolabbet byggdes först upp under 1996 och syftet var att elever
skulle ges möjlighet till ökade kunskaper om djur, natur och hur vi påverkar den. Detta
genom att  i  biolabbet  få  en  helhetsupplevelse  i  mötet  med  de  arter  labbet  hyser.
Eleverna fick möjlighet att hålla i djuren, vara med när de matades och ställa frågor
som de funderade på. Denna huvudtanke med biolabbet är fortfarande aktuell men idag
är  biolabbet  även till  gagn  för  elever  från andra skolor  i  kommunen,  mer  om det
beskrivs nedan. 
Innan labbet byggdes i dess nuvarande form hade en engagerad lärare under nittiotalets
första hälft tagit några salamandrar till skolan och installerat ett 350 liters akvarium
med  malawiciklider.  Elevernas  intresse  motiverade  tillsammans  med  den  nya
läroplanen Lpo94 (Skolverket, 1994) och införandet av elevens val, läraren att utveckla
undervisningen ytterligare. Detta gjorde att läraren tillsammans med en kollega sökte
om externa medel av kommunen för uppbyggandet av ett biolabb, vilket godkändes.
Huvudsaklig tanke med detta var att förstärka elevernas intresse för naturvetenskap.
Förutom idén med labbet inkluderades många inslag av naturvetenskap i närområdet
till undervisningen. Populationsekologi hos sork och vattenanalyser var två av dessa.
1996 blev  biolabbet  en realitet  i  ett  gammalt  vaktmästarförråd.  Detta  möjliggjorde
konkretisering  av  många  undervisningsmoment  som tidigare  endast  var  teoretiska.
Evolutionära anpassningar, förökningsstrategier, etologiska studier var några av dem.
Enligt  personlig  kontakt  med  O.  Sjödin  (16  Februari,  2016),  som  bidragit  med
informationen  kring  biolabbets  uppstart,  kunde  elevers  intresse  för  andra
naturvetenskapliga områden vakna genom besök i biolabbet. Optik, vattenkemi och
genetik var några som observerades och en klar ökning av sökandet till gymnasiala
NV-programmet kunde under några år noteras. 
2010 flyttades biolabbet till sin nuvarande lokal och verksamheten med undervisning
för  inbjudna  klasser  från  övriga  skolor  i  kommunen  inleddes. I  biolabbet  tar
naturskolan  emot  skolklasser  i  mellanåren,  årskurs  fyra  till  sex,  från  hela  Piteå
kommun. Förutom detta finns även en mer daglig verksamhet då högstadieelever inom
ämnet Elevens val sköter om labbet. Naturskolan har huvudansvaret för labbet men
förhoppningarna är att allt fler inom Porsnässkolan engagerar sig, hjälper till med att
hålla igång det och ser nyttan av detta som undervisning. Detta förklarade S. Bergmark
(personlig kommunikation, 15 Februari, 2016). Elever från mellanåren besöker även
labbet under sin tid i fritidsverksamheten på skolan. Då får eleverna hjälpa till med den
dagliga skötseln av djuren, rengöring och matning.  Detta är ett  led i tanken att ett
besök i biolabbet ska vara mer än bara en isolerad händelse för de elever som går på
Porsnässkolan. Elevernas intresse för djuren och miljön stärks förhoppningsvis, vilket i
ett större perspektiv kan leda till en bättre miljömedvetenhet och kanske tankar om ett
framtida yrkesval (ibid.). 
Biolabbet består av ett stort rum där djuren till största majoritet håller till, ett kök där
några akvarier finns, men främst den mat som odlas upp till de andra djuren i form av
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larver och liknande. I anslutning till det stora rummet finns den så kallade ljusgården.
Ljusgården är ett rum som liknar ett växthus och har ett glastak där ljuset kan komma
in. Växter som fikonträd, citronbuskar och bananträd växer i detta rum där även en
damm finns med några fiskar i.
Naturskolan bygger  sin  undervisning  på  att  elever  ska  lära  genom upplevelse  och
intryck  från många sinnen.  Enligt  Hedberg (2004),  utifrån teorin  att  eleverna först
måste få en upplevelse, innan ett väckt intresse leder vidare till egna undersökningar.
Elevernas  undersökningar  leder  vidare  till  en  grundläggande  förståelse  av
sammanhangen i naturen, vilket i sin tur kan föda en djupare förståelse för hur allt i
naturen hör samman. Denna djupare förståelse medverkar förhoppningsvis slutligen till
att eleverna själva i framtiden gör kloka val för att påverka miljön på ett ansvarsfullt
sätt.  Det är i  linje med detta inte möjligt att ta till  dig ett steg utan att först befäst
kunskaper från steget innan. Första steget måste med andra ord alltid vara upplevelsen.
Detta låter måhända som Piagets teorier om barns faser av utveckling (Piaget, 1964),
men är i detta fall inte byggt på den lärandes personliga nivåer av utveckling, utan
snarare nivåer av förståelse inom ett specifikt område av naturvetenskap.
Biolabbet används idag till  största delen inom tre olika kontinuerliga verksamheter.
Dessa verksamheter är naturskolans undervisning för mellanstadieelever, högstadiets
Elevens  val  och  fritidsbarnens  fria  besök.  Förutom  ovannämnda  verksamheter  är
biolabbet  tillgängligt  för  alla  lärare  och  elever  i  den  aktuella  skolan.
Användningsområdena som biolabbet nyttjas för är med andra ord varierande. För att
ta reda på svaren på forskningsfrågorna i denna studie hjälper det att ha vetskap om de
didaktiska frågeställningarna en lärare kan ställa sig inför en undervisning i allmänhet
eller som i detta fallet specifikt i biolabbet. En undervisningsplanering bör först utgå
från  vilka  färdigheter  och  kunskaper,  det  vill  säga  lärandeobjekt,  som  eleverna
förhoppningsvis ska ta till sig (Lindström & Pennlert, 2009). Didaktik eller som det
ibland kallas, undervisningslära, syftar på hur kommunikation av dessa färdigheter och
kunskaper sker (Stensmo, 2007). De didaktiska frågeställningarna som bör svaras på
inför undervisningen är: Vad ska läras ut, vilket är lärandeobjektet? Hur ska detta ske,
med vilken  metod?  Vad är  syftet  med detta,  med andra  ord,  varför  (Lindström &
Pennlert,  2009)?  Till  detta  kommer  enligt  Lindström  och  Pennlert  (2009)
undervisningen påverkas av ett stort antal ramfaktorer, av vilka en är ytterst aktuell i
detta fall.  Den frågan är var undervisningen ska ske, vilket i  studiens fall redan är
avgjort när den helt är förlagd i biolabbet. Svaren på dessa frågor skiljer mellan olika
lärare och olika lektioner, men förhoppningen med denna studie är att den kan ge svar
på om vilket lärande som ett biolabb på ett unikt sätt kan möjliggöra. 
Lärandeteorier
Det finns några etablerade teoretiska perspektiv på hur människans lärande fungerar.
Många  av  dessa  perspektiv  lånar  delar  av andra  teorier  men  har  egna  idéer  kring
lärandets kärna. En lärandeteori kan dock aldrig ge alla svaren på hur människan lär
sig, men kan hjälpa till med att ge lärare ett ökat medvetande kring vilka processer som
kan leda till förståelse hos elever (Imsen, 2006). De teorier som denna studie till största
delarna rör sig inom är konstruktivism med inslag av sociokulturella perspektiv. Detta
teoretiska perspektiv rubriceras i vissa sammanhang som social konstruktivism (Imsen,
2006) och kommer även göras så i analysen och resultat av denna studie. Att förstå vad
dessa teorier ämnar förklara och hur de gör det, hjälper till att förstå de slutsatser jag
dragit i denna studie och hur jag kommit fram till dessa. Jag förklarar därför nedan
dessa teorier och hur de förhåller sig till varandra.
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Kognitiv konstruktivism
Det  kognitivt  konstruktivistiska  perspektivet  på  lärande  följer  enligt  Imsen  (2006)
huvudspåret att  lärande sker på ett inre plan.  Världen finns färdig för individen att
utforska och vägen till förståelse och inre balans sker genom att individen skapar egna
mönster och strukturer.  En individ lär genom att nyfiket undersöka omvärlden, samt
genom att bilda sig en egen uppfattning om dess samband (Imsen, 2006).  Kunskapen
finns inte ute i världen att bara plocka in, utan måste konstrueras för varje individ. Den
måste bli begriplig för individen genom ett samspel mellan sinnesintryck och förnuft
(Stensmo,  2007).  Den inre  motivationen  att  lära  är  drivkraften  för  nya  kunskaper.
Människan drivs av att skapa en jämvikt mellan vad hon upplever och iakttar och sina
inre uppfattningar och förväntningar (Stensmo, 2007; Imsen, 2006; Säljö, 2010). När
jämvikt  inte  finns utforskar och resonerar individen sig fram till  en ny uppfattning
genom, vad Piaget kallade, en adaption till omgivningen (Säljö, 2010). På detta sätt har
nya kognitiva tankemönster eller kunskapsstrukturer bildats, vilket ger möjligheter för
individen  att  kunna  utvecklas  ytterligare  till  nästa  stadie  av  kunskaper,  när  nästa
situation då jämvikt inte finns uppstår (Stensmo, 2007). 
Piaget, som är en stor förgrundsfigur inom den kognitiva konstruktivismen, följde och
utformade stora delar av denna teori och hävdade att ett barn som ska lära sig något,
först måste ha mognat till den ålder eller kognitiva nivå att han/hon kan utveckla den
då specifika förmågan som krävs för detta lärande. Utveckling är enligt honom något
annat än att lära. Utvecklingen sker först fysiskt och mentalt till ett stadie, vilket sedan
möjliggör lärande i  den utvecklingsnivå  individen hamnat i  (Piaget,  1964).  För  att
sedan gå vidare i utvecklingen måste individen mognat in i nästa stadie. Piaget ansåg
sig själv inte vara någon pedagogisk expert utan ville med sin forskning ta reda på hur
kunskap uppkommer hos människor, vilket av naturliga skäl intresserade pedagoger
och starkt influerade hur skolorna i västvärlden sett ut sedan 60-talet (Säljö, 2010).
Kritiker mot Piagets teorier anmärkte främst på stadieteorin och kunde vid flertalet
experiment  motbevisa de strukturer Piaget  lagt  fram som logiska ramar.  De övriga
delarna av Piagets forskning har som sagt haft stor påverkan på utbildningsväsendet
och har i stora drag format både läroplaner och det konkreta arbetet vi kan se i dagens
skola (Säljö,  2010).  Ett  tydligt  exempel på detta som Säljö (ibid.) beskriver är hur
Piaget  med  eftertryck  betonade  hur  barn  för  att  utvecklas  bör  vara  aktiva  och
intellektuellt  engagerade  i  sin  omgivning,  vilket  idag  säkerligen  anses  vara  en
självklarhet.  Lärande enligt  denna beskrivna teori  har vidare fått  kritik i  att  inte ta
hänsyn till individens sociala omgivning (Imsen, 2006). Att barn utan hjälp ska kunna
upptäcka och utveckla abstrakt kunskap, bara genom eget utforskande, är inte rimligt
Stensmo (2007).
Sociokulturell teori
För att kunna utveckla en förståelse av världen omkring oss så räcker det inte med
egna utforskningar (Stensmo,  2007).  Kunskapen finns  inte  i  omvärlden,  utan i  vår
beskrivning av den. Individer utvecklas inte i ett vakuum utan påverkas av den kultur
de växer upp i,  den sociala gemenskapen (ibid.). En intellektuell  utveckling startar
enligt  Vygotskij  (1978)  först  genom  sociala  aktiviteter  som  dialoger  och
konversationer.  Vygotskij  är  den  sociokulturella  lärandeteorins  huvudfigur  och
grundare. Denna teori handlar i stora drag just om hur individer utvecklas i samspel
med andra. En individs utveckling påverkas av dess mognad i kombination med den
miljö den befinner sig i (Imsen, 2006). Vygotskij beskrev individers utveckling som att
de  approprierar  kunskaper  (Säljö,  2010).  Approprieringen  kan  enligt  Säljös
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beskrivning  (2010)  ske  i  olika  grad  beroende  på  den  maximalt  möjliga
utvecklingspotential som den sociala miljön individen befinner sig i kan erbjuda. Detta
kallar Vygotskij  (s.82,  1987) för ”Zone of proximal  development” ofta  översatt  till
proximal utvecklingszon. Denna zon innebär i korta drag vad någon maximalt kan lära
sig tillsammans med andra individer i en social kontext. Den sociokulturella teorins
förespråkare hävdar att  kunskap utvecklas genom språket,  i  kommunikation mellan
olika människor. Språket influeras dock av den kultur som utvecklat detsamma, vilket
gör att kunskapen alltid härstammar från en kulturell kontext (Imsen, 2006).
Social konstruktivism
De två teorierna beskrivna ovan kan tyckas ha motsatta ideér om hur lärande sker och
hur kunskaper utvecklas. Detta innebär inte, vilket det ibland kan tyckas, att någon av
teorierna  är  fel  utan snarare att  de  beskriver  olika  dömäner av  lärande (Molander,
1997).  Ur  den  kognitiva  konstruktivismen  finns  trots  detta  utvecklade  teorier  som
sammanför stora delar ur de båda. Social konstruktivism, vilken är en sådan, utgår från
att lärande inte uppstår enbart hos individen eller finns ute i världen att bara utforska
för  att  förstå.  Lärande  uppstår  genom  språket  och  kommunikationen  med  övriga
deltagare  i  den  aktuella  miljön  (Imsen,  2006).  Den  socialkonstruktivistiska
lärandeteorin propagerar för att lärande sker bäst i  en miljö som har kopplingar till
lärandeobjektet  på  ett  naturligt  sätt  (Hutchins,  1995).  Om lärande  ska  ske  på  ett
optimalt sätt bör således den konkreta miljön samt vilka aktiviteter som sker i denna
miljö hjälpa till med lärandet (Chaiklin, & Lave, 1993; Hutchins, 1995). Är tanken
som exempel att lära sig styra och köra ett lok görs detta lämpligtvis i ett lok med hjälp
av en kunnig lokförare. 
Studien baseras även på en mer fysiologisk kognitiv teori, vilken utförligt förklaras i
nästa  avsnitt.  Den  teorin  handlar  i  korthet  om vad  intelligens  är.  Enligt  Gardners
forskning (2001)  består  människans hjärna  av separata  intelligenser  som behandlar
olika ämnen och specialområden. Dessa olika intelligenser kan vara varierande starka
hos olika individer. En individ kan ha en starkt utvecklad förmåga att göra konstverk.
En  annan  kan  sjunga  vackert  med  avancerade  arior,  medan  samma  individ  har
svårigheter att kommunicera på ett tydligt verbalt vis. Alla individer har med andra ord
en fysiologisk kognitiv potential vilken varierar mellan olika individer. Hur kan alla
elever få en meningsfull utbildning om inte alla områden hos en individ ges möjlighet
att utvecklas? Gardner (1998) hävdar som svar på detta att skolan fokuserar för mycket
på  en  undervisning  som  ger  eleverna  ytliga  teoretiska  kunskaper  utan  egentlig
förståelse. För att barn ska kunna bygga en ordentlig förståelse bör de i grupper med
andra barn observera och prova på olika aktiviteter i en autentisk miljö. Lärarna bör ha
en  stor  kunskap  om  lärandeobjektet  och  agera  likt  tränare  för  eleverna,  vilka  får
aktivera många olika intelligenser i arbetet (Gardner, 1998). Detta sätt att arbeta stödjer
de sociala konstruktivistiska rekommendationerna som Chaiklin och Lave (1993), samt
Hutchins (1995) förordar.
I relation till min studie där elever i grupp besöker ett biolabb och där de tillsammans
jobbar  praktiskt  med  skötsel  av  djur  finns  många  likheter  med  Gardners
rekommendationer  för  att  utveckla  djupare  förståelse.  Tanken  är  att  eleverna  i
biolabbet  ska  ges  en  arena  för  praktiskt  arbete  tillsammans  med  teoretiska
lärandemöjligheter, i kommunikation med läraren samt andra inom gruppen. Detta ger
möjlighet till såväl en individuell kognitiv utveckling i konstruktivismens anda, genom
de  egna  utforskningar  som  sker,  samt  en  möjlighet  till  att  utveckla  detta  lärande
maximalt beroende på den sociala miljön, i stil med Vygotskijs (1978) teorier. Jag har
därför  i  min studie använt  mig av begrepp och tankar  ur  både  den sociokulturella
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lärandeteorin och den kognitivt konstruktivistiska. 
Undervisning, intelligenser och lärandestilar 
Under rubriken Praktiskt lärande som teoretisk grund, beskrevs hur olika individer lär
bäst genom att använda olika lärandestilar. Detta beror på hur hjärnan har olika styrkor
hos olika individer.  Dess konstruktion antyder med tydlighet att  huvudfunktionen för
den är att lära (Prashnig, 1995). Om detta stämmer måste det finnas en anledning till
varför  så  många  lider  av  inlärningssvårigheter  och  koncentrationsproblem.  Elever
klagar ofta på att skolan är tråkig och de längtar till skoldagen är slut och att de ska få
gå hem. Prashnig förklarar att orsaken till dessa svårigheter och attityder är självklar.
Alla  individer  har  sin  personliga  inlärningsstil  och  skolans  matematiska  och
lingvistiska inriktning tillåter inte eleverna i tillräckligt stor utsträckning få utveckla
den stilen. 
Att vi alla är olika som människor är ingen revolutionerande kunskap. Det räcker att
titta på hur vi ser ut och hur ingen har samma fingeravtryck som någon annan. Med
tiden  har  vi  kunnat  ta  DNA från  en  individ  och sett  att  även detta  med några  få
undantag är helt unikt. Tanken då på att individers optimala lärande sker på olika sätt
känns rätt logisk. Dunn och Dunn (1978) visade genom sin forskning hur varierande
elevers optimala inlärningsstil  kan vara. Som exempel påvisade de hur vissa elever
ville ha olika former av ljud i omgivningen för att de ska kunna koncentrera sig medan
andra vill ha helt tyst. Ljus och temperatur var andra parametrar som varierade mellan
vad eleverna fann som bäst ur inlärningssynpunkt. Dunn och Dunn (1978) visade även
med sin forskning att individers genetiska struktur till tre femtedelar påverkade vilka
inlärningsstilar  som  passade  dem  bäst.  Resterande  två  femtedelar  påverkades  av
uthållighet  och  erfarenhet  hos  eleverna.  Dunn  och  Dunn  (1979)  poängterar  hur
undervisningen bör vara utformad så att elever med olika lärstilar alla ska få möjlighet
att lära inom sitt starka område. 
Att  skolan inte  kan vara helt  anpassad för  varje  enskild  elev är  inte  konstigt  men
mycket kan göras genom att öppna upp för fler stilar och framförallt hjälpa eleverna
hitta vägar till sin lärostil. Enligt Prashnig (1995) kan en positiv förändring noteras hos
de flesta skoltrötta elever som undervisas via deras personliga lärstilar och i överlag
kan beteendeförändringar märkas av hos alla elever. Hon hävdar också att de elever
som har svårast att anpassa sig i skolmiljön är de elever som är i behov av kinestetiskt
och taktilt material. Detta bekräftas av Dryden och Vos (1994) som uttrycker att de
elever som befinner sig i den största riskzonen att misslyckas i skolan, gör så på grund
av att deras lärstilar inte tillgodoses lika mycket som auditiva och visuella. 
Gardners intelligensteorier
Howard  Gardner  (1999)  noterade  under  sin  tid  som  neuropsykologistudent  hur
människor efter skador på hjärnan fick förändringar i vilka förmågor som de kunde
behärska. En person som tappat talet kunde som exempel fortfarande sjunga. Gardner
fick med tiden själv möjlighet  att  jobba med strokepatienter som drabbats av olika
kognitiva  och  emotionella  störningar.  Han   experimenterade  med patienterna   och
prövade deras förmågor med olika metoder. Under samma tid jobbade Gardner i ett
projekt med normalbegåvade barn där han undersökte barns kognitiva förmågor med
fokus  på  deras  konstnärliga  förmågor.  Han  kunde  genom  dessa  observationer
uppmärksamma att  människan  har  ett  antal  olika  förmågor,  vilka  är  av varierande
styrka  hos olika personer.  Alla  har enligt  Gardner  (1999) ett  antal  olika medfödda
förmågor, vilka ligger på olika nivå. Att någon är stark i ett område betyder inte detta
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att den individen är det i ett annat. Många individer kan vara starka i flera områden och
vissa individer i få. 
Gardner insåg kopplingarna mellan hjärnans högra och vänstra sida och hur de olika
förmågorna hörde hemma på separata ställen. En person som hade en skada på ena
sidan kunde få svårt att hitta rumsligt, sjunga eller bete sig brukligt i sociala situationer
medan han inte hade några problem att räkna och skriva. Sådana fenomen fick Gardner
att  se  på  hjärnan  som en  serie  av  funktioner  ”med  endast  lösa  och  oförutsägbara
relationer till varandra” (Gardner, 2001, s.39). Levine (2002) uppmärksammade barns
olika förmågor när  han jobbade på ett  barnsjukhus där många av patienterna  hade
svårigheter med skolgången. Eleverna visade olika funktionsproblem men hade inga
känslomässiga  störningar  eller  kunde  klassas  som  dumma.  Levine  (2002)  kallar
problemområdena för dolda dysfunktioner eftersom de var svåra att upptäcka då övriga
kognitiva  funktioner  fungerade  tillfredsställande.  Han  bekräftar  Gardners
observationer att individers förmågor är separerade från varandra. 
När Gardner utförde sin forskning om hjärnans funktioner använde han sig av flera
olika  perspektiv.  Psykologi,  biologi,  neurologi,  sociologi  och  antropologi.  Hjärnas
olika funktioner kan ses på ur alla dessa områdens synvinklar. Gardner ansåg dock att
begreppet mänskliga funktioner inte riktigt stämde överens med att beskriva vad hans
forskning  bearbetade.  Han  bestämde  sig  därför  för  att  använda  sig  av  begreppet
intelligenser. Begreppet  intelligens  definieras  av  Gardner  (2001,  s.40)  som  en
”biopsykologisk potential för att bearbeta information som kan aktiveras i en kulturell
miljö i avsikt att lösa problem eller skapa produkter som är värdefulla i en kultur”. 
De intelligenser som skolan enligt Gardner (2001) traditionellt värderar och använder
sig mest av i undervisningen är verbal-lingvistisk och  logisk-matematisk intelligens.
Detta gör att elever som har sina starka intelligenser i andra områden riskerar att få det
onödigt svårt i skolan. Gardner konstaterar i sin forskning kring mänskliga förmågor
att det finns intelligens i (minst) sju områden. Dessa är:

 Logisk-Matematisk
 Verbal-Lingvistisk
 Musikalisk-rytmisk
 Kroppslig-kinetisk
 Visuell-spatial
 Interpersonell
 Intrapersonell

Förutom dessa sju hävdar Gardner (2001) att minst tre andra intelligenser existerar hos
människan. Bevisens styrka för dessa tre varierar och har inte kunnat slås fast med
samma precision som de sju ovan.  En av dessa,  som Gardner hävdar är en i  allra
högsta grad reell intelligens är:

 Natur-intelligens
Kännetecknande för  individer med stark naturintelligens är förmågan att kunna känna
igen och förstå sammanhang i naturen. De kan ofta vara fascinerade av växter och djur
och  skickligt  kunna  kategorisera  även  okända  organismer  korrekt.  Gardner  (2001)
påpekar även hur en naturintelligens evolutionshistoriskt haft stor betydelse. Förmågan
att urskilja olika liknande arter har lett  till  överlevnad. Spåra upp byten eller ätliga
växter och skilja dessa mot arter att undvika visar på detta. Ett intressant fenomen, som
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Gardner pekar  på  som kan bekräfta  naturintelligensens  separering från den  logisk-
matematiska där även förmågan att se mönster är påtaglig, är hur individer med en viss
hjärnskada fortfarande kan kategorisera döda ting men inte identifiera levande varelser.
Den kroppslig-kinestetiska intelligensen förklaras redan under rubriken: Taktila och
kinestetiska  begreppet,  under  avsnittet  Praktiskt  lärande  som  teoretisk  grund.
Kortfattat  behandlar  det  hur  vissa  individer  har  sina  starka  sidor  i  kroppens  alla
rörelser. 
Logisk-matematisk intelligens är som nämnt en ofta högt värderad intelligens inom
skolvärlden. Dess ursprung och utveckling har, enligt Gardner (1983), redogjorts för av
endast en vetenskapsman, Jean Piaget. Piaget menar att människan redan som litet barn
lär  sig  kategorisera  och  ordna  föremål  i  grupper  (ibid.).  Föremålens  klassificering
genom  gemensamma  egenskaper  tillhör  denna  intelligens  första  upptäckter.  Med
utveckling lär sig barnet att skilja på grupper och enskilda föremål som exempel tre
högar med sju kulor i.  Ju mer kognitivt mogen individen blir  lär den sig att kunna
utföra  beräkningar  även  när  de  är  abstrakta  och  objekten  bara  representeras  av
symboler  som  exempelvis  siffror.  Logiken  som  enligt  Garder  (1983)  ligger  under
samma eller väldigt nära besläktad intelligensutveckling som matematiken utvecklas i
motsvarande  takt.  Gardner  beskriver  hur  även  ett  litet  barn  snabbt  lär  sig  logiska
följder i den fysiska världen. Om barnet trycker på knapp A sprättar figur B upp kan
vara ett exempel på detta. Liknande logiska resonemang men abstrakta med symboler
kräver  en  äldre  och  mer  utvecklad  kognitiv  förmåga.  Individer  med  stark  logisk-
matematisk intelligens har en förmåga att sortera och klassificera objekt, fysiska som
abstrakta. De kan ofta vara väldigt skickliga på att hitta mönster och ordning där andra
endast uppfattar kaos (ibid.). 
Verbal-lingvistisk intelligens innebär den potential en individ har för att kunna använda
sig  av  talat  och  skrivet  språk.  Hur  olika  språk  kan  läras  in  och hur  språket   kan
användas  för  att  tydligt  få  fram  det  budskap  som  ska  förmedlas  eller  för  att  nå
bestämda mål. Några som uppenbart besitter eller skulle dra nytta av en hög verbal-
lingvistisk nivå är talare, advokater och författare (Gardner, 2001).
En intelligens som ofta noteras tidigt i livet hos individer med fallenhet för den, är den
musikalisk-rytmiska  intelligensen.  Gardner (1983) hävdar att  forskningen ännu inte
kunnat klargöra varför musiköra visar sig så tidigt i livet eller vad som egentligen gör
att någon besitter denna förmåga. Vissa individer kan vid låg ålder kunna sjunga hela
sånger de bara hört ett par gånger tidigare, medan andra har en talang för att kunna lära
sig spela komplicerade stycken på instrument. En tredje individ kan komponera musik
och  tycks  ha  en  känsla  för  vilka  takter  som upplevs  harmoniska  för  en  lyssnare.
Förmågorna  är  tydligt  kopplade  till  hörsel-  och  talorganen  men  är  enligt  Gardner
(1983)  inte  kopplade  till  samma  centra  i  nervsystemet  utan  är  en  egen  specifik
förmåga.
Visuell-spatial intelligens är den kognitiva funktion människan har att kunna uppleva
och  göra  rumsliga  uträkningar.  För  att  kunna  förklara  och  avgränsa  den  spatiala
intelligensen, kan den enligt Gardner (1983) sammanfattas som hur världen växer fram
i en individ genom visuella intryck av densamma. Detta är dock enligt Gardner en
förenkling då även blinda individer besitter samma intelligens.  Kort förklarat avgör
denna intelligens hur bra kontroll en individ har på rumsliga föremål, imaginära eller
reella. Ett exempel som tydligt visar på en stark spatial intelligens är när en blind flicka
på två och ett halvt år kunde beskriva närmaste vägen mellan två punkter trots att hon
enbart tidigare närmat sig punkterna från ett tredje håll (Landau, 1981). 
Interpersonell  intelligens  innefattar  en  individs  förmåga  att  kunna  tolka  och förstå
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andra personers intentioner, drivkrafter och önskemål (Gardner, 2001). Förmågan att
arbeta effektivt med andra, en social skicklighet, är även det en tydlig interpersonell
intelligens menar Gardner. Några yrkesområden där stark interpersonell intelligens är
gynnsamt är försäljare, politiska ledare och skådespelare.
Slutligen räknar Gardner in den intrapersonella intelligensen som en av de potentialer
som alla individer besitter. Den syftar på förmågan att kunna se och förstå sig på sig
själv.  Den  syftar  vidare  på  vetskapen  om  hur  ens  egna  rädslor,  möjligheter  och
önskemål  påverkar  vad  man själv  tar  sig  till  och även  hur  denna  information kan
användas för att styra sin aktioner och sitt liv  i stort (Gardner, 2001).
Undervisning enligt Gardner 
De mänskliga förmågor som existerar är uppenbart fler än bara att kunna läsa, skriva
och tala. De intelligenser som redogörs för ovan visar på hur komplex en mänsklig
individ är och vilka potentialer som finns hos alla. Hur ska en undervisning se ut för att
den  ska  kunna  dra  nytta  av  denna  vetskap?  Gardner  (1983)  förordar  en
individcentrerad skola där varje enskild individ får så stor möjlighet till utveckling som
möjligt. Detta ska ske genom att elevernas personliga starka intelligensområden styr
hur undervisningen ser ut. Att eleverna får utveckla sin förståelse kring lärandeobjektet
maximalt, vad det än må vara, är vad som är viktigast. Detta är enligt Gardner (1998)
ett område som skolan har misslyckats med. Även elever som visar toppbetyg saknar
ofta  förståelse.  Den  kunskap  de  uppvisat  befinner  sig  på  en  teoretisk  nivå  utan
koppling till verkligheten och utan den förtrogenhet som krävs för att kunna använda
sig av den i passande situationer (Gardner, 1998). 
Att  intelligenserna  är  separerade  från  varandra  innebär  inte  att  bara  ett  sätt  att
undervisa elever med fallenhet för en specifik intelligens är det rätta. Intelligenserna
har släktskap till varandra och det är sällsynt att bara en åt gången används. Gardner
(1998) menar  att varje individ har potential till att lära på olika sätt och att problemet
sitter  i  att  skolan  ofta  undervisar  ett  lärandeobjekt  med  endast  en  metod.  Om  en
förståelse ska bli djupare och så många individer som möjligt ska kunna utveckla den
poängterar Gardner (1998) att undervisning av ett lärandeobjekt alltid måste ske med
flera olika metoder. ”En skicklig lärare är definitionsmässigt en person som kan öppna
ett stort antal fönster till samma begrepp” (Gardner, 1998, s.250). 
Kritiker mot Gardners teorier hävdar att ett problem med tanken om olika intelligenser
är  frågan  vem  som  styr  och  kontrollerar  intelligenserna  (Kinchloe,  2004)?  Om
intelligenserna är enskilt separerade från varandra, ifrågasätter Kinchloe vidare om det
är  realistiskt  att  anta  att  de  är  uppradade  efter  varandra  i  hjärnan.  Det  mänskliga
medvetandet är troligtvis mer avancerat än så. Kinchloe (2004) väljer även att kritisera
Gardners formulering att intelligenserna har den funktionen att de finns till för att lösa
problem eller tillverka produkter passande och värderat i den kultur individen befinner
sig i.  Kinchloe (2004) använder sig av jämförelsen att nazisternas plan att rensa ut
judarna genom gaskammare kan gå in under Gardners formulering, vilket visar på att
vad  som  skulle  kunna  värderas  som  intelligens  är  beroende  på  politiska  och
situationsbundna åsikter. På detta vis visar Kinchloe att intelligens knappast kan vara
universell utan är kulturellt bunden. 
Jag anser  personligen  baserat  på  den forskning som är  gjord,  att  fog finns  för  att
inkludera  Gardners  tankar  i  denna  studie.  Huruvida  alla  intelligenser  som Gardner
lägger  fram är  separerade  från  varandra  eller  om det,  som kritiker  påstår,  är  mer
avancerat än så, spelar egentligen ingen roll. De förmågor som Gardner räknar upp är
otvivelaktigt  förmågor som alla friska människor har.  Olika individer har dessutom
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olika fallenhet  för dessa.  Därför finns anledning att agera därefter när undervisning
planeras. Jag resonerar ytterligare kring detta i diskussionsavsnittet.
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Metod
Nedan följer en förklaring av de metoder som användes för datainsamling i studien.
Den data som genererades hjälpte sedan till med att svara på studiens frågeställningar.
Studiens design som helhet beskrivs också, med information om vilka handlingar som
skedde i dess olika steg. Två metoder, vilka redogörs för nedan, användes i studien.
Den första metoden bestod av intervjuer med elever och lärare och den andra bestod av
en observation av besök i biolabbet genom filmning med två kameror. Förutom detta
observerades ett enskilt besök genom att jag själv deltog. Den data elevintervjuerna
samt den filmade observationen genererade användes sedan för att kunna besvara den
första  forskningsfrågan.  Till  detta  kan  tilläggas  att  det  filmade  materialet  även
användes som stöd i elevintervjuerna genom stimulated recall, vilket beskrivs längre
ner  i  metoddelen.  Den  data  som  genererades  i  samband  med  intervjuerna  med
pedagogerna användes för att besvara den andra forskningsfrågan. Anledningen till att
dessa  val  gjordes  inför  datainsamlingen  var  att  de  gav  studien  den  kvalitativa
informationen som eftersträvades.  Avvägningar  och resonemang kring detta  inleder
avsnittet nedan.
Studiens Design
Studiens  design inspirerades av Kvale (1997) och hans sätt  att  beskriva kvalitativa
intervjustudier.  Hela  processen  ska  enligt  honom  studeras  men  med  hjälp  av  sju
separata steg. Dessa steg förklaras kort, baserat på de tolkningar Trost (1997) gjort av
Kvales idéer samt mina egna åtgärder och tolkningar:

 Tematisering. Syftet  med  studien,  vilka  problemområden  fanns  och  vilket
teoretiskt perspektiv användes för tolkning av studien?

 Design. Planering  av  studien  som helhet.  Val  av  metod  sett  till  syfte  och
perspektiv  som bakgrund.  Skapandet  av  en  intervjuguide.  Urval  och  etiska
frågor övervägdes. (Intervjuguiden som användes beskrivs i bilaga 1.)

 Intervjuandet.  Intervjun  utfördes.  Svaren  uppmärksammades,  verbala  och
andra.  Min och den intervjuades relation noterades.

 Observation. Besöket i biolabbet filmades.
 Överföring till  bearbetningsbar form. Intervjuerna transkriberades och det

filmade  materialet  klipptes  ihop  med  noteringar  vid  speciella  händelser.
Produkten  av  detta  tillsammans  med  anteckningar  gjorda  under  studiens
observationer bildar den empiri analysen utgick från.

 Bearbetning  och  analys.  Det  empiriska  materialet  analyserades  och
kategoriserades  med  hjälp  av  användande  av  färgpennor,  analysfrågor  och
tabeller.

 Resultat. Analysen ledde fram till  ett  antal  för forskningsfrågorna relevanta
kvalitativa resultat vilka sammanfattades och redovisades.

 Rapportering. I  Diskussionen  publicerades  slutligen en  summering  av  vad
studien visat. Jag motiverade här de slutsatser som studien hjälpt till med att
lyfta fram, med lärandeteorierna samt mina egna tankar som bakgrund . 

Studiens ansats hör hemma i ett socialkonstruktivistisk teoriperspektiv, vilket beskrivs
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under bakgrunden ovan. Studiens syfte finns beskrivet under rubriken Syfte, men det
kan vara relevant att observera en svårighet som kan vara bra att ha i beaktning. Denna
är  att  individers  åsikter  ligger  som  grund  för  studiens  resultat.  Intervjuer  och
observationer  är  på  det  sätt  data  samlas  in  i  studien  och  detta  ska  med  hjälp  av
triangulering ringa in syftets frågeställningar. Frågeställningarna är dock av en sådan
art att de öppnar upp för att belysa individers känslor och upplevelser. Detta är svårt,
för att inte i vissa fall säga omöjligt, att beskriva i ord. Detta gör att viss subjektivitet
från såväl deltagarna i studien som forskaren (mig själv) inte helt går att ignorera. Jag
anser dock att metoderna som är valda på bästa sätt kan förklara upplevelserna som
individerna i studien känner på ett kvalitativt sätt. 
Intervjuer
För att ta reda på hur elever och lärare upplever biolabbet, såväl som hur och vad de lär
genom  besöken  i  det,  intervjuade  jag  elever  och  pedagoger.  Intervjuerna  med
pedagogerna  skedde  innan  besöket,  och  med eleverna  skedde  det  efter  detsamma.
Intervjufrågorna var av en kvalitativ karaktär då studien strävade efter att ta reda på
hur eleverna lär i, reagerar på och upplever besöket i biolabbet. För att utreda vilka
planerade lärandeobjekt lärarna syftade på vid besöket, ställdes även kvalitativa öppna
frågor till dem. Lärandeobjekten kan ju vara vitt skilda mellan olika lärare och besök.
Detta förfarande är inspirerat av Trosts (1997) rekommendationer där han rubricerade
frågor där mönster sökes, eller när ett skeende ämnas förstås, som kvalitativa, medan
frågor om hur ofta eller hur vanligt, är av kvantitativ art. Datainsamling av kvalitativ
form ger data i form av ord, skrivna eller uttalade (Backman, 2016), vilket med tanke
på  studiens  frågeställningars  karaktär  var  passande  i  detta  fall.  Studien  var
strukturerad, men med ostrukturerade frågor utan fasta svarsalternativ,  inspirerat av
Trost (1997). Frågorna som ställdes till såväl pedagogerna som eleverna var av en låg
standardiserad art för att  möjliggöra öppna och breda svar för analys i  efterarbetet.
Detta  innebar  i  praktiken  ett  antal  standardfrågor  följt  av  följdfrågor  baserade  på
situationen  och  den  intervjuades  svar.  Studien  som  sådan  hade  en  hög  grad  av
strukturering då ämnet var snävt och intervjufrågorna höll sig inom detta ämne, det vill
säga upplevelser vid besök i biolabbet. Intervjuerna spelades alla in digitalt genom en
laptop jag ställde fram mellan mig och de intervjuade personerna. Detta möjliggjorde
att jag kunde lyssna på intervjuerna vid ett senare tillfälle, samt transkribera dem för att
lättare kunna se mönster i de svar jag fått. Nackdelen med en sådan metod är att den är
tidskrävande (Denscombe, 2000), men jag ansåg att fördelarna övervägde detta.
Mitt  teoretiska perspektiv på de faktiska intervjuerna baseras på Trost  (1997),  som
påpekar att en intervju handlar om en intervjuares sökande av den intervjuades känslor
och beteende. Den intervjuade tillhandahåller information som intervjuaren söker efter.
Det  handlar  om  två  relationer,  intervjuarens  till  den  intervjuade,  och  vice  versa.
Intervjuaren kan aldrig helt få all information, utan den intervjuade har alltid större
erfarenhet och förståelse av sina egna upplevelser (Trost, 1997). Urvalet till studien
förklaras  nedan  men  värt  att  tillägga  kan  vara  att  intervjuerna  skedde  vid  olika
tillfällen.  Grupperna  som besökte labbet  var  av  olika storlek  och åldrar,  de  gjorde
besöken vid skilda tillfällen och med olika lärare. Konstanten i studien är biolabbet.
Detta faktum gjorde att intervjuerna var tvungna anpassas till  förutsättningarna men
fick  även  den  fördelen  att  studien  kan  observera  hur  och  om  biolabbet  kan  ge
varierande kunskaper och upplevelse beroende på besökarnas inställning.
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Observationer
Observationen av besöket i biolabbet var av öppen modell, det vill säga att deltagarna
var informerade om att de blev observerade (Ahrne & Svensson, 2015). Observationen
skedde genom filminspelning. Problem finns med observationer som inte får ignoreras.
Jag anser dock att fördelarna överväger nackdelarna och att filma ett skeende, gör att
jag  i  så  liten  mån  som  möjligt  påverkar  händelseförloppet  och  får  bra  data  att
analysera. Shipman (1997) anmärker på hur all form av observation gör att forskaren
blir en del  av det  observerade. Övervägningar kring detta  dilemma resoneras  om i
diskussionsavsnittet.  Fördelarna  med  inspelning  är  att  kommunikationen  mellan
deltagarna  i  studien  kan  studeras,  samt  det  kroppsspråk  de  visar.  Detta  var
huvudorsaken till valet av observationsform då syftet var att notera vilka reaktioner
som kunde noteras bland besökarna och vid vilka tillfällen detta skedde. Observationen
kunde även visa om besöket ledde till unika lärandemöjligheter samt om och i så fall
vilka typer av taktila och kinestetiska aktioner som förekom. Genom filmen erhölls ett
gediget material  för senare analys och kameran missar  inte något,  vilken en fysisk
observatör lätt kan göra. En fysisk observatör påverkar vidare sin omgivning i en större
utsträckning än vad en kamera gör. 
Möjligheterna till analys av det filmade materialet är även det en styrka i jämförelse
med en personlig observation. En utomstående part kan hjälpa till med analysen, vilket
kan hindra att ens egna fördomar och synvinklar helt påverkar hur skeendet tolkas.
Viss påverkan måste dock räknas med då ingen objektiv verklighet existerar, allt tolkas
av den som observerar: ”Observation is interpretation” (Shipman, 1997, s.72). Det är
omöjligt att veta vad en annan individ upplever, men genom att tolka reaktioner kan en
uppfattning bildas (Ahrne & Svensson, 2015). Denna uppfattning behöver inte alltid
vara korrekt men uttrycken hos de observerade visar att de upplevt något. Det filmade
materialet användes vidare,vilket beskrivs utförligare i nästa avsnitt, som ett stöd vid
intervjuerna med eleverna. Eleverna kan då förutom att minnas bättre, hjälpa till med
tolkningen av det filmade materialet. Då ens uppfattning av händelser och uttryck hos
individer alltid skiljer sig något åt  (Balcetis & Dunning, 2006) kan elevernas hjälp
stödja tolkningen så den blir så överensstämmande med verkligheten som möjligt.
Stimulated recall
I  intervjuerna  användes,  som nämnts  ovan,  stimulated  recall  som  minneshjälp  för
eleverna. Att studera upplevda situationer på film kan hjälpa till med att stötta minnet
av händelsen. Detta kan bidra till  att väcka minnen som annars kan ha glömts bort
(Haglund,  2003).  En  annan  styrka  med  stimulated  recall,  som  gjorde  att  det  var
relevant i denna studie, är att en utomstående observatör kan uppfatta situationer på
annat sätt än den observerade. Något observatören ser som en viktig händelse kan den
observerade kanske inte alls tycka var uppseendeväckande. Detta kan då klargöras vid
en intervju med det filmade materialet som stöd (Balcetis & Dunning, 2006). Yinger
(1986) varnar dock för att  tolka resultat från stimulated recall för en total  sanning.
Tankar  som  den  observerade  haft  under  situationen  som  observerades  lockas
visserligen fram, men en ny situation har uppstått. I den nya situationen tittar såväl den
tidigare  observerade  som  forskaren  på  det  inspelade  materialet.  Detta  ger  en  ny
situation vilket kan påverka resultatet, stimuli kommer inte bara från den miljö den
observerade befann  sig  i,  utan  från filmen och den miljö  den tidigare observerade
individen befinner sig i tittandes på filmen
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Urval 
De lärare som valdes ut i studien har olika tjänster men har alla planerade besök eller
har  tidigare  besökt  biolabbet.  En  mellanstadielärare,  en  högstadielärare,  tre
fritidspedagoger och en lärare från Naturskolan intervjuades i studien. Dessa valdes ut
eftersom de har kontinuerlig undervisning i biolabbet i någon form, eller i ett fall i alla
fall deltagit  i  undervisning där tidigare.  De hade även olika åldrar på de elever de
besöker labbet  med,  vilket  var en annan anledning till  urvalet.  Detta för  att  kunna
belysa den eventuella bredden som undervisning i biolabbet kan ge.
Avsikten var inledningsvis att intervjua minst tolv elever. Detta antal baserades på att
minst fyra elever ut varje besöksgrupp skulle deltaga. Detta antal kunde dock förändras
beroende på hur entydiga svar eleverna gav. Återkommer svarsmönster flera gånger
har en mättnad inträffat, varför fortsatta studier kan vara onödiga (Ahrne & Svensson,
2015).   I  praktiken blev antalet  intervjuade elever 14 stycken. 10 stycken av dessa
elever går  i  högstadiet  och fyra i  mellanstadiet.  En elevgrupp som helt  bortföll  ur
studien var den grupp av  mellanstadieelever  från andra skolor  som besöker labbet
under formerna av naturskolans  undervisning.  Ingen grupp var  planerad att  besöka
biolabbet  under den tid den studie ägde rum varför detta inträffade.  En grupp som
observerades genom att jag själv deltog som besökare, bestod av två stycken individer
ur ett stödprojekt för ungdomar med psykisk ohälsa som kommunen håller i  kallad
Våga  vilja.  Dessa  elever  i  gymnasieålder  ingick  inte  ursprungligen  i  studien  och
intervjuades aldrig. De ingick inte heller i de 14 elever jag nämnde ovan men får en
egen plats i studien då deras besök innehöll intressanta tankegångar som jag inte ville
lämna  helt  utanför  studien.  Jag  informerade  dem  om  att  jag  arbetade  med  mitt
examensarbete och frågade om det gick bra att jag deltog i besöket av biolabbet med
dem, vilket godkändes. De observationer jag gjorde vid detta tillfälle tilldelades en
liten plats i studien, men visade ytterligare ett område som biolabbet kan användas
inom, varför jag ansåg att det var relevant att inkludera dem.
Forskningsfrågorna i en studie styr urvalet  av vilka individer som är intressanta att
intervjua (Ahrne & Svensson, 2015). Detta är tydligt i denna studie då elever som inte
besökt  biolabbet  var  helt  uteslutna  från  det  urval  som  gjordes.  De  elever  som
intervjuades  i  studien  plockades  ut  slumpmässigt  bland  de  elever  som  besökte
biolabbet för att ge en spridning på hur intresserade de var av NV-ämnet i allmänhet
och  av  biolabbet  i  synnerhet.  Denna  slumpmässiga  metod  kallas  för  klusterurval
(Aczel, 1993) och innebär ett urval ur en specifik grupp som exempelvis en klass eller
som i detta fall besökare i biolabbet. Alla elever tillgängliga som deltagit i  besök i
biolabbet fick en förfrågan om de kunde tänka sig att delta i en intervju. De elever som
inte  ville  vara  med  alls  kom  aldrig  till  den  plats  där  jag  satt  med  min
inspelningsutrustning. Dessa var dock i klar minoritet. Två stycken tillfrågade elever
kom fram till mig men ville inte ställa upp på inspelad intervju vilket respekterades, en
av dessa  godkände dock att  jag fick ställa  ett  par  frågor  och  notera  svaren  på  ett
anteckningsblock. Den del av urvalet som jag styrde var att det skulle inkludera elever
ur olika årskurser och elever som besökt labbet av olika anledningar som  Elevens val,
NV-lektioner eller Fritids. 
Hur elevernas upplevelse av besök i biolabbet studerades
De elever som besökte biolabbet under tiden för studiens genomförande observerades
som nämnts  genom att  filmas.  Det  datamaterial  som detta  genererade analyserades
sedan, samt användes i samband med intervjuerna av eleverna genom stimulated recall.
I  studien  användes  triangulering  för  att  ringa  in  lärandet  som  skedde  i  besöket  i
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biolabbet. Triangulering bidrar till att stärka trovärdigheten i studiens resultat genom
att  belysa ett  fenomen genom mer än enbart en metod (Ahrne & Svensson, 2015).
Triangelns hörn bestod i detta fall av intervjuerna med eleverna samt observationen av
besöket. Fenomenet som studerades var elevernas upplevelse och lärande i biolabbet
vilket kan ses som det tredje hörnet i triangeln. Triangulering gav möjligheter till en
rikare slutsats än vad endast en intervju med eleverna hade kunnat ge och det material
som samlades in bidrog starkt till att möjliggöra den analys som svarade på studiens
första forskningsfrågan. Frågan hur elever erfar besök i biolabbet, besvarades sålunda i
studien  av  den  triangulering  som  beskrevs  ovan  med  visst  bidrag  av  de  svar
pedagogerna gav vid sina intervjuer.
Lärarnas uppfattning om elevernas lärande och upplevelse i biolabbet gav studien en
gedignare  datamängd,  samt  en  kompletterande  uppfattning  om  hur  eleverna  erfar
besöken. Eleverna själva är de enda som verkligen vet vad de upplever men känslor
som  rädsla  och  nervositet  kan  vara  svåra  att  prata  om  vilket  gör  att  lärarnas
uppfattningar i detta fall känns relevanta att inkludera. För att analysera om lärarnas
avsedda lärandeobjekt stämde överens med vad eleverna upplevde och lärde ställdes
vidare  frågor  knutna  till  detta.  Fanns  det  annat  lärande  som skedde,  som eleverna
kunde redogöra för, ingick även det i frågorna. Anledningen till att eleverna kom ihåg
detta lärande utreddes med följdfrågor då så var fallet. Frågorna till eleverna ställdes
först med några standardfrågor (bilaga 1), vilket följdes av följdfrågor baserade på de
svar  som gavs.  Detta  följdes  av  frågor  med  stöd  av  det  filmade  materialet  vilket
öppnade upp för ytterligare fler frågor och nya svar från eleverna. Detta var relevant i
studien  då  känslor  och  upplevelser  inte  objektivt  kan  fångas  på  bild  utan  sker  i
individens medvetande och kropp. Analysen av det filmade materialet kunde på detta
sätt  nå  en  djupare  nivå  med  hjälp  av  elevernas  egna  minnen  från  besöket.  Det
empiriska  materialet  från  intervjuerna  analyserades  slutligen  och  mönster  i
intervjusvaren  sorterades  i  kategorier.  Diskrepans  och  överensstämmelse  noterades
mellan lärarnas avsedda lärandeobjekt och elevernas förverkligade lärande.
Som nämnts tidigare deltog jag själv i ett  besök som två individer i gymnasieålder
gjorde i biolabbet. Jag använde begreppet gymnasieålder för att uppge en ungefärlig
ålder hos dessa individer. Faktum är att de inte går någon vanlig gymnasieskola utan
har av kommunen blivit placerade på ett ställe där de får studera olika ämnen och delta
i  sociala  aktiviteter  för  att  hitta  en väg tillbaka som ordinära samhällsmedborgare.
Dessa elever  har  tidigare hamnat  snett  i  samhället och har  ofta  någon lätt  diagnos
och/eller tidigare drogbekymmer vilket föranlett den situation de befinner sig i. Det
besök de gjorde i Biolabbet skedde genom undervisning av en lärare från naturskolan
och är en del i kommunens arbete med att ge dessa individer en syn på vad samhället
har att erbjuda, som alternativ till individernas något stökiga samvaro. Jag följde med i
detta besök och observerade hur individerna reagerade på olika händelser under den
timme de besökte labbet. Detta kompletterades sedan genom en intervju med läraren
som höll i undervisningen.
Hur lärares uppfattning av undervisning i biolabbet studerades
Lärarnas intentioner  med ett  besök i  biolabbet  undersöktes,  för  att  kunna svara på
forskningsfråga två, genom intervjuer. Intervjuerna behandlade ett antal standardfrågor
(bilaga 2). Dessa standardfrågor skulle hjälpa till med att få svar av lärarna om vilka
områden de planerade i sin undervisning samt varför denna undervisning skulle äga
rum i biolabbet. Intervjun hade utöver dessa standardfrågor en öppen karaktär vilket
innebär  att  följdfrågor  kunde  variera  mellan  intervjuerna  och  baserades  på  den
intervjuades svar på standardfrågorna. Fördelen med denna typ av intervju är att den
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kan ge fler nyanser och en bredare bild av det fenomen som studeras än vid enbart
standardiserade frågor (Eriksson-Zetterqvist  & Ahrne, 2015). Detta passade in bra i
studien då denna typ av data var vad som eftersöktes i studien inför analysen. 
Det filmade materialet  som analyserades efter besöket i labbet användes för att visa på
hur och om lärarnas intentioner inför besöket realiserades på ett tydligt sätt. Filmen
kunde även visa om någon specifik händelse skedde och om det i så fall kunde kopplas
ihop med vad en lärare berättat i en föregående intervju. 
Etiska överväganden
Studien följer de forskningsetiska principer Vetenskapsrådet  förordar.  Vid forskning
där  barn  är  inblandade  är  det  viktigt  att  hålla  en  varsam  inställning  till  de  som
medverkar  i  studien.  Man  har  som  forskare  en  maktposition  till  barnen  och  den
information som framkommer i studien hanteras med försiktighet (Ahrne & Svensson,
2015).  Allt  som  kom  fram  i  intervjun  behandlades  och  kommer  behandlas
konfidentiellt.  Skolan som studien gjordes  i  är  en övningsskola,  vilket  bland annat
innebär att  alla  föräldrar  till  skolans  elever  har  blivit  informerade  om att  studier  i
forskningssyfte kan förekomma. Jag informerade trots detta, efter samråd med rektor,
alla berörda elevers lärare i förväg. De kunde då i sin tur informera föräldrarna till de
berörda eleverna, så de hade möjlighet att välja att inte delta i studien. De intervjuade
individerna  förblev  anonyma  genom  arbetet  med  studien  och  även  efter  dess
slutförande. Detta informerades även deltagarna om vid första kontakten. Skulle någon
person föredragit att inte bli intervjuad så respekterades detta på samma sätt som att
om någon inte ville att svaren på intervjun skulle publiceras av någon anledning. Det
insamlade materialet användes enbart i arbetet med studien och endast forskaren (jag)
har  haft  tillgång  till  det.  Även  detta  informerades  informanterna  om  innan
datainsamlingen startade.
Skolan är namngiven vilket skulle kunna göra att  anonymiteten försvåras.  Detta  är
dock godkänt av skolan och fyller sin funktion genom att studiens kärna behandlar
faktumet  att  inget  liknande  biolabb  har  kunnat  hittas  i  någon  annan  grundskola  i
Sverige vid mina efterforskningar.
Genomförande
Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av en framställd intervjuguide (bilaga 1),
inspirerad av McNamara (2009) och spelades in med hjälp av en laptop. Intervjuerna
med  pedagogerna ägde rum i olika klassrum i enskildhet. Dessa klassrum var rum som
de flesta av pedagogerna normalt har undervisning i och dessa valdes ut för att  de
intervjuade skulle känna sig trygga i miljön samt ge en avslappnad känsla redan innan
intervjun startade.  En av pedagogerna intervjuades dock i ett  tomt grupprum då en
klass hade undervisning i det rum vi först ämnade använda. Intervjuerna utgick som
nämnt från de standardfrågor jag hade konstruerat (bilaga 2). Alla frågor användes inte
i alla intervjuer, beroende på de svar som redan givits och andra förutsättningar, som
att  läraren  inte  hade  planerat  någon  undervisning  i  labbet  närmaste  tiden  efter
intervjun. Förutom dessa standardfrågor tillkom andra frågor under intervjuns gång
och min roll som intervjuare blev mycket att stötta den intervjuade med bekräftande
ord för att få honom/henne att prata vidare. Fem av pedagogerna intervjuades innan de
skulle besöka biolabbet.  Vissa av dem besöker labbet varje vecka men mina frågor
syftade mot deras nästa specifika besök och de uppfattningar de har om biolabbet i
allmänhet.  En  pedagog  intervjuades  direkt  efter  ett  besök,  det  var  läraren  från
Naturskolan.  Besöket  vi  hade  haft  då  var  de  två  individerna  från  kommunens
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stödprojekt.
Eleverna  blev  intervjuade  i  två  olika  lokaler.  Högstadieeleverna  intervjuades  i
uppehållsrummet medan mellanstadie- och fritidseleverna intervjuades vid ett bord i
korridoren  utanför  klassrummet  de  normalt  befinner  sig  i  under  skoltid.  Samtliga
intervjuer utgick från standardfrågorna (bilaga 1) men även i elevintervjuerna gjordes
förändringar  för  att  passa  in  i  situationen,  samt  kompletterande  frågor  för  att
möjliggöra framförandet av nya insikter.
Observationerna skedde vid elevbesöken i biolabbet med två kameror (beskrivna under
rubriken: Material). Den ena kameran (kamera 1) riggades upp på ett golvstativ och
täckte  in  en  stor  del  av  de  terrarier  som  innehöll  reptiler.  Denna  kamera  förblev
stationär under hela det filmade besöket. Den andra kameran (kamera 2) placerades
högt upp på en luftventil och täckte in samma rum som kamera 1 men ur en annan
synvinkel. Denna kamera flyttades efter 30 minuter till  en annan del av labbet och
täckte där upp fyra  terrarier  och fyra större  akvarier.  I  detta  skedet  var kamerorna
placerade i varsin ände av biolabbets rum. Förutom detta rum finns Köket där maten
till djuren tillreds och Ljusgården där många växter, exempelvis fikonträd, citronträd
och bananträd växer. 
De två individer som besökte labbet, under kommunens projekt för ungdomar i behov
av stöd på grund av psykisk ohälsa, observerades genom att jag medverkade i besöket
som  deltagare.  Naturskolan  höll  i  undervisningen  och  jag  agerade  som  elev  och
provade på det de två andra individerna prövade på. Jag försökte hålla en låg profil och
sa inte många ord under den timme besöket  ägde rum. Jag noterade sedan vad jag
uppmärksammat i min laptop.
Bearbetning av datamaterialet
Så snart som möjligt efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades dessa ner
ordagrant och i sin helhet på papper. Korta pauser och uttryck som eh, mm, och hm
inkluderades  och markerades i materialet. Anledningen till detta var att jag på detta
sätt kunde påminna mig om hur informanten hade uttryckt sig i sina svar. Tvekan och
pauser kan ha relevans för vad informanten egentligen menat med sitt svar. Talspråk
och egna ord skrevs om för att förenkla förståelsen men vissa dialektala ord behölls när
det  kändes  relevant  för  att  meningarna  skulle  bli  begripliga.  Denna  omskrivning
gjordes  även  med  respekt  för  de  intervjuade  då  de  ska  kunna  tolkas  rättvist  och
talspråk  ibland  kan se  fördummande ut  i  text,  detta  efter  inspiration  av  Eriksson-
Zetterquist  och  Ahrne  (2015).  Efter  transkriberingen  användes detta  som empiriskt
material till analysen
Svensson och Ahrne (2015) skiljer på data och empiriskt material, genom att beskriva
data som det som produceras under fältarbetet medan det avgränsade materialet som
sedan  analyseras går  under rubriken empiriskt material.  Denna studie följer denna
avgränsning.  Den  data  som  samlades  in  var,  det  filmade  materialet,  de  inspelade
intervjuerna med lärare och elever,  mina observationer och anteckningar i  samband
med detta, samt i mitt besök i biolabbet med  de två individerna ur Våga vilja.
Intervjuerna  transkriberades  genom att  jag  klippte  ut  15  sekunders  sekvenser  som
spelades upp repeterande. Detta gjorde att jag hade bägge händerna fria och kunde
lyssna  flera  varv  på  varje  ljudsekvens  medan  jag  skrev  ner  vad  jag  hörde  i  ett
textdokument. Det filmade observationsmaterialet bearbetades genom att jag använde
mig av ett filmredigeringsprogram. I programmet klippte jag ihop materialet och la in
textnoteringar  över  bilden där  jag uppmärksammade händelser  och situationer  som
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kunde användas vid såväl analysen som till stimulated recall.
Det empiriska materialet bestod slutligen efter bearbetningen av 72 sidor transkriberad
text, fem sidor anteckningar samt drygt 58 minuter film.
Material
Vid intervjuerna användes en laptop för inspelning. Ljudet spelades in med nedladdad
programvara genom laptopens inbyggda mikrofon. Ett anteckningsblock och en penna
användes  även  vid  intervjuerna.  Detta  möjliggjorde  anteckningar  om  sådant
mikrofonen inte kunde registrera samt för att skriva ner följdfrågor som kommit upp
under intervjuns gång som skulle ställas längre fram i intervjun. Intervjuerna utgick
från standardfrågor och en intervjumall beskrivna i bilagorna 1 och 2.
Observationen filmades som nämnt, med två digitalkameror. Dessa fångade även upp
ljudet i lokalen. Den ena var en digitalvideokamera och den andra en digitalkamera
som hade möjlighet för videoinspelning, bägge spelade in bilden i HD kvalitet. Filmen
sparades  enbart  i  laptopens  interna  hårddisk  under  den  tiden  arbetet  med  studien
fortgick. Efter studiens slutförande förvaras filmen i forskarens (min) stationära dator
vilken ej finns att nå via internet.
Analys
En  analys  av  kvalitativt  material  handlar  om  att  sortera  upp  empirin,  skapa
överskådlighet och om att argumentera (Rennstam & Wästerfors, 2015). Detta gjordes
genom att  det  empiriska  materialet  bearbetades  och  tematiserades  i  ett  antal  olika
områden. Områdena baserades på den socialkonstruktivistiska lärandeteorin, vilken i
korthet  rekommenderar  ett  lärande  i  direkt  anknytning  till  lärandeobjektet.  De
baserades  även  till  stor  del  på  Gardners  teorier  (2001)  som  i  mångt  och  mycket
påminner om den socialkonstruktivistiska tanken men med fokus på hur olika individer
har fallenhet för olika förmågor och färdigheter inom varierande områden. 
I  praktiken  lästes  det  utskrivna  empiriska  materialet  igenom  flertalet  varv  och
intressanta partier markerades med färgpenna, olika färg för olika teman. Efterföljande
steg blev en studie av det filmade materialet. Här användes samma teman som tidigare
och det empiriska materialet från elevintervjuerna användes för att  göra det filmade
materialet begripligare och bidra till ett större djup i analysen. Känslor som nämnts i
intervjuerna  kopplades  ihop  med situationer  fångade  på  filmen.  För  att  närma  sig
studiens  syfte  och  att  ringa  in  forskningsfrågorna  skapades  analysfrågor.
Forskningsfrågorna får inget rakt svar genom den metod som användes i studien, detta
kan svaren på analysfrågorna därför hjälpa till med (Boréus, 2015). 
Empirin från intervjuerna och observationen tematiserades till ett antal teman för att
möjliggöra ett så effektivt analysarbete som möjligt. Temana baserades på svaren jag
fick  vid  intervjuerna,  samt  på  de  observationer  som  gjordes.  Detta  gjorde  att  det
empiriska materialet strukturerades upp och reducerades till en mer hanterbar mängd.
Dessa  teman  är  således  inte  resultatet  av  studien  utan  är  mer  av  karaktären
analysenheter. De teman som användes var följande:

 Känslor och sinnesintryck 
 Praktiskt arbete.
 Teoretiskt lärande
 Eget utforskande i biolabbet.
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 Social interaktion mellan elever eller elev och lärare.
Då  det  transkriberade  materialet  och  observationen  tematiserats  upp  enligt  ovan
märktes  den  empiri  som  tydde  på  lärande  i  närkontakt  med  lärandeobjektet  samt
lärande som antyddes vara unikt för biolabbet, speciellt ut. Jag har genom analysen
valt att reducera materialet ytterligare för att närma mig syftet. Detta är gjort genom att
ett specifikt tema är frånsett helt i resultatdelen nedan trots att ett antal svar i analysen
placerade sig inom detta tema. Detta tema är den form av teoretisk undervisning som
lika gärna kunnat utföras oavsett miljö. Biolabbet är kärnan som hela studien fokuserar
på och för att hitta vilka unika lärandemöjligheter som labbet kan möjliggöra sållades
sådana svar bort. 
Analysen ska slutligen ge svar på forskningsfrågorna. Detta genom att förutom hjälpen
av att  ha  tematiserat  empirin  enligt  ovan,  leda  till  en slutsats  baserad på ett  antal
analysfrågor. Analysfrågorna besvarar inte forskningsfrågorna rakt av men guidar mig
genom det empiriska materialet vilket i slutändan ger svar på forskningsfrågorna. Jag
formulerade  därför  ett  antal  analysfrågor  som  hjälpte  till  med  att  belysa  vilken
information i materialet som kunde ge svar på dessa. Ibland kunde denna information
vara uttalad men ofta kunde informationen även hittas outtalad eller, om en metafor
ursäktas, mellan raderna. Den första frågan jag använde mig av var: Vad är det som
påstås uttryckligen i intervjuerna? Detta lyfter ut svar som de intervjuade konkret gett
vid intervjuerna och har en naturlig anknytning i någon form till forskningsfrågorna.
Den andra frågan jag ställde till materialet var om det förekommer ord eller meningar
som beskriver känslor eller sinnesintryck och vilka var dessa? Då studien bland annat
försöker utreda hur undervisning i biolabbet upplevs var detta en frågeställning som
kunde belysa sådant som inte synliggjordes direkt i empirin. Detta följdes av: Hur kan
det  märkas  att  sinnesintryck  har  förstärkt  elevernas  minne  av  någon  händelse  i
biolabbet? Denna fråga var intressant att ha med då några teorier jag använde som ram
till  studien beskriver  hur  fler  sinnesintryck  leder  till  starkare minnen.  Kan något  i
materialet tyda på detta, kan det bidra till svaret på den ena forskningsfrågan. För att
kunna synliggöra de förmågor eleverna utvecklat genom besöken i biolabbet ställde jag
frågan: Vilka olika kunskapskvalitetsuttryck visar sig genom elevernas beteende? De
möjligheter  biolabbet  har  till  att  stärka  olika förmågors  utveckling och hur  lärarna
utnyttjar detta kan genom den frågan besvaras. För att få mer djup i de svaren ställde
jag även frågan vad orsaken till  besöken i biolabbet var enligt lärarna. Denna fråga
följdes av vad elevernas egna uppfattning av besöken var och varför de vill eller inte
vill besöka biolabbet. Den sista analysfrågan jag skapade rörde till stor del det material
observationen bidragit med och skulle hjälpa till med att belysa hur lärarnas tanke med
undervisning  i  biolabbet  konkretiserats.  Frågan  formulerade  jag  som:  Vilken
undervisning äger rum, teoretiskt och praktiskt och hur kan man se att detta leder till
lärande?
Olika formulerade svar vid intervjuerna har ibland samma innebörd och mening. Detta
gör att viss tolkning av empirin måste till för att ge svaren på analysfrågorna. Svaren
på frågorna hittades i den tematiserade empirin vilket gjorde att materialet reducerades
ner ytterligare mot kärnan i studiens syfte efter att analysfrågorna blivit besvarade. Att
dessa svar blir tolkat och påverkat av forskarens (min) subjektivitet är oundvikligt men
ett  sådant  tillvägagångssätt  är  en  del  av  en  kvalitativ  studies  art  (Rennstam  &
Westerfors,  2015).  Svaren  på  analysfrågorna  sammanfattades  sedan  genom  att  de
analyserades  med  hjälp  av  forskningsfrågorna  vilket  slutligen  ledde  till  studiens
sammanfattande slutsats.
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Resultat
Nedan följer de resultat analysen visat på. Resultaten är uppdelade i tre delar där först
resultatet av trianguleringen av elevernas besök i biolabbet redovisas. Detta följs av
svaren på analysen av intervjuerna med pedagogerna. Dessa delar svarar på var sin
forskningsfråga ur studiens syfte. Vidare är resultaten i de två delarna kategoriserade i
skilda kvalitativa områden. 
Elevernas upplevelser av besök i biolabbet
Analysen  av  hur  eleverna  erfar  besök  i  biolabbet  ledde  fram  till  ett  resultat  som
synliggjorde  fem  olika  kategorier.  Dessa  är:  praktiskt  arbete,  oförutsägbara
känsloförstärkta  upplevelser,  harmoni,  ansvar  och  omhändertagande  och  teoretiskt
lärande. Dessa beskrivs och redovisas separat nedan.
Praktiskt arbete
De  elever  som  besöker  biolabbet  är  mellan  nio  och  sexton  år.  De  har  trots
åldersskillnaden mycket gemensamt och svaren som analysen bidragit med visar hur
de  uppskattar  lärandet  i  biolabbet  till  stor  del  på  samma  sätt.  Biolabbet  och
undervisningen som äger rum i detta är till största del av praktisk art. Eleverna hjälper
till  med skötseln  och  får  mycket  erfarenhet  av  att  handskas  med djuren.  Förutom
skötseln  får  eleverna  utveckla  sina  förmågor  och  kunskaper  genom  praktiskt
utforskande av de arter som finns i labbet. På detta sätt förkovrar sig även eleverna
teoretiskt, men ofta utan att de inser det själva. Som exempel efterfrågade en elev i
intervjun lite mer teoretiska fakta kring djuren i biolabbet. Detta trots att han visste hur
djuren ser olika ut  i  olika delar av världen och varför. Han förstod också vad som
föranledde algblomning i ett akvarium. Detta hade han lärt sig genom ett eget praktiskt
arbete och undersökande. Efter att han veckan innan plockat bort några växter och lite
skräp (bland annat avföring och döda växter) ur akvariet kunde han belåtet konstatera:
”...det växte inte igen som det annars brukade göra.” och ”...var kul att, ja men, vi
kunde lösa problemet”. Eleverna får alltså arbeta mycket praktiskt vilket leder till att
deras förmågor inom de specifika områdena utvecklas. Detta innebär med automatik
att  vissa teoretiska kunskaper  också  utvecklas.  Ingen praktik  kan vara helt  igenom
enbart praktisk. Mer om det teoretiska lärandet nedan i avsnittet Teoretiskt lärande. 
En annan elev formulerade sitt kunnande om skäggagamers etologi när hon berättade
att: ”...vi sprutar ju träden, annars blir det för torrt för dem, och så hjälper vi dem ömsa
skinn...” hon förklarade vidare: ”...man ska hjälpa... om det är någon som är för torr, då
måste man ännu mer...”. Denna typ av lärande hade genomgående en stor plats hos de
elever  som  besökte  biolabbet.  Eleverna  själva  såg  lärandet  i  biolabbet  som  ett
praktiskt,  nästan  automatiserat  lärande:  ”Det  finns  mycket  att  göra,  det  blir  aldrig
färdigt” och ”...jag lär mig som någonting nytt nästan hela tiden, hur djuren fungerar,
hur de tänker”, var några av kommentarerna de gav. Dessa lärdomar kommer sig av det
kontinuerliga arbetet med skötseln av biolabbet. Eleverna som iordningställer den mat
djuren ska ha, har snabbt lärt sig vad varje djur behöver. Lärarna hjälper till och ser i
början  till  att  alla  vet  vad  de  ska  göra.  Eleverna  har  ytterligare  hjälp  av  ett
informationsblad, samt en tavla, där det står vilka djur som redan fått sin mat och inte
behöver någon mer skötsel för dagen. 
Eleverna hävdar att de får en djup praktisk kunskap om de djur som de sköter om. I
stället  för  att  alla  elever  ska ta  hand om alla  djur  så  har de fått  områden  som de
ansvarar för,  eleverna uttrycker sig som: ”du får som...  en relation med dem...  jag
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kanske kan blanda den här födan med den födan och mixa ihop dom sakerna” och ”vi
får  lära,  alltså  man  får  specialisera  sig”.  Eleverna  ges  möjlighet  att  utveckla  sina
praktiska  färdigheter  och  detta  möjliggör  även  utrymme  för  egen  kreativitet.  Två
exempel  av  detta  som  observerades  var  när  några  elever  plockade  ut  de  små
skäggagamerna och matade en av dem i en liten box och när en annan elev skakade på
en liten burk innehållande kalk och en syrsa. Dessa händelser kommenterades: ” aaa, vi
kom  på  en  ny  matningsmetod  till  skäggagamerna...  förut  så  bråkade  dom väldigt
mycket  om maten...  så vi  satte  den som skulle äta i  ett,  alltså, i  en egen petbox”.
Eleverna löste ett uppkommet problem själva i detta fall, samma sak gällande eleven
som skakade om en syrsa: ”det var en jättestor syrsa i burken... så jag skakade den...
den blir eh, yr!”. Orsaken till detta förklarade eleven senare var för att syrsan skulle bli
lättare att äta upp när den inte kunde springa omkring.
Oförutsedda känsloförstärkta upplevelser
Något som tydligt  visade sig såväl genom observationerna,  som i  intervjuerna med
eleverna,  är  hur  biolabbet  bidrar  med  upplevelser  för  eleverna.  Det  oförutsägbara
bidrar uppenbart till elevernas intresse och hur de erfar undervisningen i biolabbet. En
situation  som  de  intervjuade  eleverna  påpekade  som  minnesvärd,  vilket  även
observationen bekräftade, var när en kungspyton hoppade ut ur terrariet för att hugga
mot musen den skulle få att äta. Detta föranledde att den landade på golvet och ett par
av eleverna ryggade reflexmässigt tillbaka. En av eleverna fann sig dock snabbt och
tog lugnt upp ormen och satte in den i sitt terrarium. Eleven kommenterade situationen
som lite spännande och ovanlig men den löste sig smidigt: ”Man plockar upp han och
sätter in han, det blir det ju av automatik”. Sådana situationer skapar oförutsägbara
händelser, vilka eleverna tillsammans med lärarna får lösa efterhand med de förmågor
de tillsammans besitter. 
En annan elev svarade på frågan om vilket  djur  han gillade mest  och vad som är
roligast att jobba med i biolabbet:  ”Leopardgeckosarna, de hittar som alltid på något
spännande...”. Det spännande som skedde vid det specifika besöket var att en gecko
nafsade  eleven  på  näsan  när  han  studerade  den  på  nära  håll,  detta  ledde  till  stor
förtjusning hos sagda elev. Några andra upplevelser som eleverna nämnde i fall där
händelser  lämnat  tydliga  minnen  var  när  en  elev  berättade  om  sitt  favoritdjur  i
biolabbet, vilket var en fisk: ”Hopplias, det är min favorit, jag tycker han är häftig, han
har bitit  mig i tummen också”. I ett sådant fall var det fysisk smärta som troligtvis
förstärkte minnet. En annan elev var mer känslomässigt berörd när två små ormar var
försvunna: ”var ju mest orolig att de hade dött”. Elevers känslomässiga band till många
av  djuren  visade  sig  tydligt  under  hela  analysen  av  både  observationen  och
elevintervjuerna. Ett annat bra exempel på detta var när en annan elev berättade om
samma  händelse  med  ormarna:  ”...  dom  två,  de  små,  jag  tycker  om  dem
jättemycket...men gud, de kanske har rymt, så vi blev lite så här, men säg inget till
nån...vi måste leta noga...man blev lite orolig”. Det bör tilläggas till detta att ormarna
mår fint, de hade gömt sig bakom en värmelampa i terrariumtaket: ”och det är därför
de söker sig till värme”, kommenterade samma elev händelsen med.
Det  besök  som jag  observerade  genom att  själv  besöka  labbet  i  samband  med en
undervisning  för  två  individer  från  Våga  vilja  projektet  visade  även  det  på  hur
känslointryck gav reaktioner hos informanterna. Rädslor för djuren som de upplevde
som äckliga blandades med fascination. En av informanterna höll i en orm trots att han
skakade med händerna av nervositet. Han blev sedan tuffare och höll i ytterligare ett
par djur. Bägge informanterna visade intresse för djuren och hur de betedde sig genom
att ställa frågor till pedagogen. Många av frågorna rörde utseende och beteenden hos
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djuren vilka skapade reaktioner. Ett par av dessa var varför kackerlackan väser och om
inte mjölksnoken är giftig.
Harmoni
En annan typ av känsla som eleverna gav signaler om att de upplever i samband med
besök  i  biolabbet  är  harmoni.  Upplevelserna  i  labbet  kan  sammanfattas  som  en
kombination av praktiskt arbete, sinnesintryck och känslor. Några elever beskrev hur
de gillade att vara i  ljusgården. De beskrev vad de gjorde där  som: ”vi är där och
kollar”, ”...dom växer grönsaker där”, ”jå men, det är så fint där...”, ”...nu har träden
fått så mycket blad”, och ”tittar på frukterna lite kanske, tittar hur fisken mår...”. Dessa
typer av kommentarer gavs av flertalet elever och de signalerade helt enkelt att de trivs
i  den  atmosfär  ljusgården  och  biolabbet  skapar.  Analysen  av  empirin  gav  tydliga
signaler om att harmoni är den känsla eleverna upplevde, en känsla av lugn i en kanske
annars ofta stressig skolmiljö för vissa av eleverna. Denna aspekt kan vävas ihop med
den avslappnade miljö besöken i biolabbet tydligt demonstrerar. Eleverna småpratar
under den tiden det praktiska arbetet fortlöper och de tar korta pauser då de sitter och
håller i djuren eller luktar på olika frukter i ljusgården. De episoder som beskrevs i de
två  styckena  ovan leder  in  till  ett  annat  resultat  som definitivt  var  tydligt  nog  att
nämna, nämligen ansvar och omhändertagande. 
Ansvar och omhändertagande
Många  av  eleverna  uttryckte  hur  de  uppskattar  det  egna  ansvar  de  får  ta  genom
besöken i biolabbet. Vissa av dem sa till och med att ansvaret är vad som är roligast.
Med detta menade de att de har ett ansvar för att djuren och växterna mår bra. Eleverna
visade, genom sina kommentarer, tydligt sin förståelse om att det praktiska arbete de
utför är en förutsättning för att framförallt djuren ska överleva, eller i alla fall inte fara
illa. De tar hand om djuren och ser dem i vissa fall som små barn som inte klarar sig
utan ansvarsfulla  föräldrar.  Detta  ansvar  märktes också tydligt  på det  material  som
observationen bidrog med. Eleverna var uppenbart omhändertagande med djuren och
en liten agam som klättrat upp på en tröja togs försiktigt bort för att den inte skulle
skada sina små klor. Detta kommenterades även vid intervjun av samma elev: ”de är ju
så ömtåliga”. Eleven berättade vidare hur de tagit hand om de små agamerna sedan de
var nykläckta och hur de då betedde sig: ”då var de väldigt rädda, för de var väldigt
små”. En annan elev uttryckte en likvärdiga uppfattning som: ”man lär sig ju ta ansvar,
man kan ju inte svamla” och ”de är ju som små barn, man måste pyssla om dom, ge
dom mat...”.
Ansvaret  som  eleverna  känner  påverkar  inte  bara  de  lektioner  som  äger  rum  i
biolabbet, utan några av eleverna besöker biolabbet även på raster för att se till att allt
är som det ska med djuren. De passar då även på att mata de som behöver matas. De
tar  även  ofta  ut  sina  favoritdjur  och  pysslar  på  med dem bara  för  att  det  är  kul.
Eleverna beskriver hur sinnesintryck och känslor gör biolabbet så unikt och intressant i
jämförelse med ordinär undervisning, men undantag finns. En elev uttryckte hur han
tyckte att biolabbet var till största del ganska tråkigt. Motiveringen till detta var, som
jag tolkar det, bristen på känslomässiga intryck. Eleven uttryckte det som att: ”det är
ganska tråkiga djur, dom som är där... de bryr sig inte om vad man gör”. Denna elev
gillar djur i övrigt men förklarade att: ”om det fanns hundar”, skulle det vara roligare
att besöka labbet. Vad som eftersträvades var helt enkelt mer respons från djuren och
någon sorts uppskattning från dem tillbaka, vilket inte fiskar och reptiler bidrar med
särskilt mycket.
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Teoretiskt lärande
Elevernas uttrycker hur  de i  biolabbet  lär  sig genom såväl  de praktiska arbeten de
utför, som den teoretiska information lärarna bidrar med. Lärandet utgår dock alltid
från  någon  upplevelse  eller  genom  något  praktiskt  handhavande.  De  sysslor  som
nämndes i avsnitten ovan ledde till tydlig förkovran inom det specifika område som
eleverna arbetade med. Observationen visade hur eleverna snabbt kom igång med de
arbetsuppgifter  som  de  skulle  utföra  och  de  tycktes  säkra  på  hur  dessa  skulle
genomföras. Läraren agerade huvudsakligen i bakgrunden och eleverna diskuterade i
högre  grad  sinsemellan  än  vad  de  frågade  läraren  om hjälp.  Lektionens  planerade
lärandeobjekt styrde naturligtvis detta och handlade besöket mer om att lära sig om
djurens levnadssätt  så fanns en större dialog med läraren än när erfarna besökare i
biolabbet var där för att utföra sysslor. Det var dock fortfarande, även i sådana fall,
tydligt  hur  läraren  använde  sig  av  djuren  för  att  förstärka  inlärningen  genom  att
eleverna bland annat fick hålla i dem. I de fall undervisningen handlade om växter fick
eleverna lukta på dem och i vissa fall även ta med sig frukter hem, detta noterade jag
vid ett av besöken som observerades. 
Det teoretiska lärandet eleverna erfor i biolabbet under tiden för studien kan delas upp
i två teman. Dessa är det praktiska arbetets teori och ett större teoretiskt perspektiv på
hur allt i naturen har sin plats. Eleverna visade tydligt på ett stort teoretiskt kunnande
när det gällde djurens behov och hur de själva genom sina egna kunskaper kunde lösa
oförutsedda situationer. Ett par exempel på detta beskrevs i avsnittet Praktiskt arbete.
Eleverna visade i dessa tillräckligt teoretiskt kunnande för att kunna lösa situationer
utan att någon pedagog behövde hjälpa till. Det större teoretiska perspektivet, det vill
säga evolutionen och hur varje djur har sin plats i ekosystemet demonstrerades inte av
eleverna lika tydligt.  Vid intervjuerna  förmedlades  dock en viss  förståelse av detta
område av några elever: ”...man kan se till  exempel skillnad på miljöerna, den här
behöver jättefuktigt medan den här gillar torka och så” och ”så får man lära sig alltså,
hur  de  ser  ut,  alltså  olika...hur  de  ser  ut  i  olika  delar  av  världen”.  Frågorna  i
intervjuerna strävade dock inte specifikt efter att ta reda på elevernas kunskaper i detta
område,  vilket  tas  upp i  diskussionsdelen  nedan.  Elevernas  egna  uppfattningar  om
besöken  i  biolabbet  var  snarare  det  huvudsakliga  ämnet  vid  intervjuerna.  Eleverna
visade  trots  detta  ett  intresse  om att  lära  sig  mer  teoretiska  fakta,  genom  osökta
kommentarer som: ”Man lär sig kanske inte jättemycket om hur de lever i sin naturliga
miljö”, ”jag skulle vilja lära mig lite mer om hur de lever och beter sig” och ”det hade
varit kul att kunna lite mer, så man får lite mer förståelse för djuren”. Å andra sidan
fanns det svar som antydde motsatsen också: ”man lär sig väldigt mycket om djuren på
biolabbet”, ”jag lär mig som någonting nytt hela tiden” och ”jag vet nästan allt om,
men det, några som man vill lära sig mer om... jag har frågat och... de har berättat”.
Eleverna var till  största  del  väldigt  positiva till  möjligheten till  teoretiskt  lärande i
biolabbet. De var tydliga med att de funderingar som kunde komma upp under besöken
snabbt besvarades av lärarna: ”han är ju ganska bra på sånt så då brukar vi vadheterde,
fråga dom” och ”vi får ju lära oss väldigt mycket om vi ber om hjälp... ”. Samtidigt såg
de även att ett problem för att utveckla de teoretiska kunskaperna ytterligare handlade
om att tiden inte räcker till: ”...det biologiska, men vi hinner som aldrig göra det” och
”ha typ en halvtimme mer o man ska hinna med allt...”.
Lärares avsikt med undervisning i biolabbet 
Analysen av lärarnas uppfattning om hur besök i biolabbet stärker möjligheterna till
lärande ledde till att fyra olika kategorier framträdde tydligt. Dessa är, praktisk och
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teoretisk  naturvetenskap,  ansvar  och  förtroende,  sinnesintryck  och  känslor  och
ämnesövergripande  undervisning.  Av  dessa  kategorier  så  används  biolabbet
regelbundet för lärande i de tre första kategorierna. Den fjärde kategorin, vilket handlar
om annat lärande än inom de naturvetenskapliga ämnena, propageras tydligt för vid
intervjuerna, varför jag anser att den är relevant att redogöra för. Eleverna framträder
enligt  lärarna  i  fyra  olika  typer  av  grupper  när  de  besöker  biolabbet.  De  som  är
intresserade av biolabbet och allt som har med det att göra. En grupp som vill kika vad
som händer där inne, de är till en början nyfikna på djuren men sedan svalnar intresset
när arbetsuppgifterna börjar bli rutinmässiga. En grupp av försiktiga elever som till en
början är lite avvaktande, kanske till och med rädda för vissa av djuren, de är dock
nyfikna så de besöker ändå labbet och tar med tiden steg framåt till att slutligen i vissa
fall kunna ta hand om de största ormarna utan rädsla. Den fjärde gruppen är de elever
som inte intresserar sig alls  för labbet,  de besöker labbet när ordinarie lektioner är
inplanerade men verkar mest vara där för att fördriva tiden. Vilken inställning eleverna
har till besöket har därför en stor betydelse för vilket lärande som sker. Detta resoneras
mer om i diskussionen om biolabbet som didaktisk miljö.
Praktisk och teoretisk naturvetenskap
Pedagogerna i studien anger ett antal olika naturvetenskapliga områden som gynnas av
undervisning i biolabbet. Det mest uppenbara lärandeobjektet är djurens evolutionära
anpassning till den miljö de normalt befinner sig i. Många av djuren i biolabbet har
tydliga utseendemässiga egenheter, vilket gör att sådan undervisning blir konkret och
begriplig för eleverna. Ett djur som många av lärarna nämner, som särskilt tydligt visar
på sådana aspekter, är skäggagamen: ”Det går prata mycket om dem...hur de ser ut för
att  försvara sig...  hur de äter  och hur de beter sig...  etologin...  dom har tydligast...
flockbeteenden med ledare och så där”. Fiskar som finns i ett akvarium i labbet har
rationaliserat bort ögonen då de befunnit sig i en mörk grotta under tusentals år, dessa
är ett annat exempel: ”Ögonen var onödiga att ha, de klarar sig ändå”. Eleverna får
vidare hålla i landdjuren, vilket ger dem en extra dimension i sitt lärande. Lärarna kan
”handgripligen” visa på saker de diskuterar, medan eleverna får använda flera sinnen
för att ta in upplevelsen och de nya kunskaperna. Detta visar, förklarade en pedagog,
på ett exempel på lärande i närkontakt med lärandeobjektet eller i alla fall i närkontakt
med en symbol för lärandeobjektet. Skäggagamen i fallet ovan är ju inte det egentliga
lärandeobjektet men genom att lära sig hur skäggagamen är anpassad för ett specifikt
klimat och varför den ser ut som den gör går det, enligt lärarna, i jämförelse med andra
djurs anpassning tydliggöra evolutionen. 
Alla arter som biolabbet inhyser går att diskutera med eleverna ur ett större perspektiv,
men  djurens  specifika  egenheter  är  det  teoretiska  lärande  som  tar  mest  plats  i
undervisningen.  Det  praktiska  arbetet  är  dock  vad  som  prioriteras  högst.  En  av
pedagogerna  beskrev  hur  resonemangen  kring  elevens  val  i  biolabbet  låter:  ”Vi
marknadsför biolabbet som... också ett praktiskt ämne” och ”det ska inte vara teori,
annat  än  den  teori  vi  får  in,  alltså  i  arbetet”.  En  annan  pedagog  uttryckte  sin
undervisning i labbet som: ”Vi gör det teoretiskt, men vi gör det praktiskt efter”. Det
praktiska arbetet är alltid med i samband med undervisningen medan det teoretiska inte
alltid har lika stort utrymme. Det naturvetenskapliga lärandeobjekten lärarna planerar
för kan tillhöra såväl kemi, fysik och biologi, men biologi är det dominerande ämnet:
”Absolut mest biologi förstås”. 
Ett mer praktiskt kunnande av naturvetenskap och främst biologi är en stor del av vad
lärarna använder biolabbet till. Eleverna får hjälpa till med skötseln och underhållet av
hela  biolabbets  miljö.  I  detta  ingår  djurens  behov,  rengöring  av  akvarium  och
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terrarium, vattna växter,  iordningställa  den mat djuren äter  och andra kontinuerliga
arbetsuppgifter  som  krävs  för  att  hålla  igång  ett  biolabb  i  bra  skick.  Dessa
arbetsuppgifter ska enligt lärarna utveckla elevernas praktiska förmågor och leda till en
utveckling även kreativt: ”Förhoppningen är ju att dom ska bli bättre och bättre, att
dom ska kunna ta lite egna initiativ och säga: -Kan vi inte sätta nå skydd här, dom ser
ut att vilja... ”. Lärarna beskriver med andra ord att eleverna ska bli skickliga på sitt
hantverk:  ”Vi  vill  ju  ha handvana också”.  I  dessa fall  antar  lärarna en mer passiv
stöttande roll, eleverna imiterar det lärarna har visat dem och jobbar på individuellt och
i grupp. Lärarna finns tillgängliga för att svara på frågor men styr inte eleverna: ”Jag är
ju mer som en handledare”, uttryckte sig en lärare vid intervjun. Hur eleverna visar
detta egna hantverk beskrivs av en pedagog som: ”Hur ser det ut där inne, går det att ta
bort bajs? Är det döda rest... matrester som ska bort så det inte möglar?”. Eleverna lär
sig  genom erfarenheter  att  notera  vad  som behövs  göras  och  vilka  tecken  de  ska
uppmärksamma: ”Hur ser djuren ut att må? Äter de som de ska?”. 
En lärare som själv inte har haft någon egen undervisning i biolabbet utan bara deltagit
med klassen när naturskolan hållit i undervisningen, förklarar hur hon ser på biolabbets
fördelar inom undervisning i NV-ämnena: ”Du har ju upplevelsen att se och känna och
möta dem. Den kan man ju aldrig ge i klassrummet. Allt annat som du ska veta om
dem kan du ju läsa om, men du kan ju inte hålla på med dem och se och känna dem”.
En annan lärare påpekade hur det naturvetenskapliga lärandet blir mer konkret och en
upplevelse: ”Så är  det otroligt  kul  att  visa hur olika djur har anpassat sig till  olika
situationer.  Just  det  här  att  klämma  och  känna  och  få  den  här  naturupplevelsen”.
Samma pedagog tryckte på hur eleverna lär sig om miljömässigt hållbar utveckling
utan pekpinnar. Det handlar mer om att skapa en förståelse för hur varje djur har sin
plats i ekosystemet och hur detta förändras om komponenter ur detta tas bort.
Ansvar och förtroende
Ett område som tydligt visade sig i intervjuerna med pedagogerna, är hur de avser att
undervisning i biolabbet ska bidra med situationer och undervisningsmöjligheter som
främjar  utveckling av  elevers  ansvarskännande och omhändertagande.  Pedagogerna
poängterade ett flertal gånger hur eleverna växer genom det arbete de utför i labbet och
att det i många fall leder till ett intresse som innebär att de gärna går till labbet, även
utanför lektionstid, för att utföra de sysslor som är nödvändiga. En pedagog beskrev
hur eleverna får låna nyckeln till labbet även under rasterna bara de frågar. Detta leder
till  en  förtroenderelation  mellan  lärare  och  elev:  ”Så  får  dom  känna  att  jag  har
förtroende och kan lämna iväg nyckeln till dom och så där, så att  dom växer ju så
också”. Samma pedagog förklarar vidare att förtroendet är lättare att stärka i biolabbet
än i mer formell klassrumsundervisning ”Det är ju svårare inom ramen för ordinarie
undervisning  att  visa,  dig  har  jag  förtroende  för”.  Eleverna  visar  sig  ofta  mer
avslappnade i anslutning till pass i biolabbet och stannar ibland kvar och småpratar
med läraren. Samma pedagog uttryckte det:  ”Man grundlägger ju en relation på ett
annat sätt där, än jag kan göra när jag har tjugo i klassrummet”.
Ansvaret  eleverna  ges  leder  dels  till  en  utveckling  för  eleverna  inom  flera
värdegrundsområden, vilka läroplanen föreskriver, och ger dels lärarna något konkret
att kunna studera just inom detta område. En pedagog beskrev detta genom att beskriva
hur elevernas ansvarstagande synliggörs: ”Det är väldigt tydligt, man ser ju, man ser
dom verkligt, vad de har för inställning... hur de ska ta hand om alla djuren”. De elever
som inte tar ansvaret synliggörs tydligt just på grund av biolabbets informella miljö
och stämning: ”Eftersom det är ju fritt på ett sätt alltså, med, med en stor portion med
eget  ansvar  så ser  man ju vilka som faller  igenom”.  Det tycks enligt  pedagogerna
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generellt  vara så att eleverna, oavsett anledning till  besöket i biolabbet, har en mer
ansvarsfull inställning till den miljö de befinner sig i än vad de ofta har i övrig skoltid.
”Det  personliga  ansvaret  är  ju  större  förstås,  i  biolabbet”,  förtydligar  en  av
pedagogerna. Eleverna vet att djuren kan vara känsliga för bland annat höga ljud och
agerar med omtanke om detta: ”det är inget bus...inget slams på det sättet... de har
respekterat ljudnivån, man sänker den där inne”. Eleverna tar som beskrivet ett stort
ansvar gällande skötseln och att respektera vad som krävs i biolabbets miljö. En aspekt
som enligt pedagogerna spelar in i detta är hur eleverna känner empati för djuren. ”Jag
kan ju inte låta bli att göra mitt jobb den här gången, för då är det ju djur som far illa,
för  att  det  är  jag  som  inte  gör  mina  uppgifter”,  beskriver  en  pedagog  elevernas
inställning. 
Eleverna får enligt några av pedagogerna en känslomässig, omhändertagande relation
till djuren.”De här lever faktiskt i ett beroendeförhållande till mig! För, de överlever
inte utan att jag matar” och ”Det här omhändertagande, lite grann att, jag är stor, jag
ska ta hand om dig känslan, sprids på något sätt”, är några av kommentarerna som
visade på denna uppfattning.
Sinnesintryck och känslor
Pedagogerna beskrev i intervjuerna hur elevernas lärande, genom att undervisningen
förläggs i biolabbet, främjas av att flera sinnen får intryck. Detta gäller oavsett vilken
undervisning  som  är  planerad.  Den  tydligaste  skillnaden  mellan  ordinär
klassrumsförlagd  undervisning  och  undervisning  i  biolabbet  är  hur  flera  sinnen
samtidigt får intryck. Sinnesintryck som ofta är direkt bundna till lärandeobjektet. ”Vi
har ett  otroligt  luktminne...  minnet liksom, det är ju kopplat  till  någonting...  så där
luktar  det  på biolabbet,  så där kan det  lukta om någonting förmultnar,  eller  så  där
luktar de här citronerna”, exemplifierade en av pedagogerna. Eleverna kan använda sig
av känsel,  syn,  hörsel,  smak och lukt  vilket  ska  kunna hjälpa  elevernas  minne  av
lärandet. En pedagog beskrev detta på ett tydligt sätt i två meningar: ”Lära genom att
känna och lukta och få, alla sinnen ska få sitt, inte bara ett” och ”...dom får fler sinnen
att hänga upp kunskapen med”. 
Eleverna  kan  som  nämnts  ovan  få  känslomässiga  band  till  djuren  och  agera
omhändertagande,  men  även  andra  känslor  som  rädsla  och  obehag  kan  stärka
upplevelsen för eleverna. En pedagog nämnde den väsande kackerlackan som ett eget
favoritdjur  just  eftersom  dess  utseende  tillsammans  med  sitt  ljud  ofta  upplevs
obehagligt för eleverna. Väldigt få elever glömmer sådana känslomässiga upplevelser
och reagerar alltid på något sätt i mötet med den. ”Man får de här reaktionerna, sen får
dom ju hålla i dem, då tar vi ut dem till eleverna också, det är ju inte alla som vågar,
men många och så ser man att dom skakar på händerna och är jätterädd. Men dom
håller  i  ändå”,  förklarade  pedagogen.  En  annan  pedagog  beskrev  en  liknande
känslomässig reaktion hos eleverna när det gäller möten med ormar: ”Ormarna har ju
den där  lite,  äckliga känslan  fortfarande...  Så de ger  ju  den dära  gift...  lite  farliga
intrycket  så  att,  man ser  att  det  är spännande” denna pedagog uttryckte också hur
eleverna utmanar sig själva och vågar allt mer: ”Det var flera stycken som tycker att
det var skitjobbig men, sen så sitter de nu, och sitter och håller i ormar”. 
Sinnesintrycken och känsloreaktionerna förstärker minnet av besöket i biolabbet menar
pedagogerna och för även med sig en annan typ av lärande. Eleverna får lära sig att
övervinna sina rädslor och upptäcka att djuren inte är så äckliga som de först tänkte
sig.  Pedagogerna  spekulerade  i  att  sådana  upplevelser  kanske  hjälper  elevernas
förståelse för alla djurs plats på jorden och att de ändrar beteende med den vetskapen.
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Det är något av tanken med att visa dessa djur: ”Då man är ute måste man inte alltid,
måste trampa ihjäl dom, för dom är ju där av en anledning”. Samma pedagog fortsatte:
”Kackerlackorna vill jag visa, de vill jag hålla i och visa att det är inte farligt. Ormarna
vill jag hålla i och visa att de är inte slemmiga och farliga och ödlorna vill jag visa
liksom, det här med taggarna och, och hur de anpassat sig”. Alla elever kommer inte
lika långt i den personliga utvecklingen, gällande att våga utmana sina rädslor, men en
pedagog förklarade  att  alla  kommer någonstans.  ”Det  är  ingen som vägrat  gå  in”,
fortsatte pedagogen och beskrev även hur en kille i årskurs fyra till en början hade varit
väldigt passiv och nervös, men i slutet på skolåret var han med och hjälpte till, även
med  sysslorna:  ”Det  är  roligt  när  man  får  nån  att  ändra  uppfattning!”.  En  annan
pedagog som inte haft egen undervisning i biolabbet visade på en liknande känsla som
eleverna ibland kan ha, som svar på frågan: Vad skulle krävas för att du ska börja ha
undervisning i biolabbet? ”Då kanske man skulle komma över en rädsla för djuren
först”, blev det ärliga svaret. 
En av pedagogerna uttryckte hur känslor för djuren kanske kan få individer att ändra
beteende och hitta ett intresse som håller dem borta från destruktiva beteenden. Detta
påpekade pedagogen i intervjun och syftade på det Våga vilja projekt som kommunen
håller i som bland annat innebär besök i biolabbet. Han formulerade detta genom: ”Att
kunna få upp ögonen för dem. Tänk om de skaffar... en skäggagam som är ett jätte
lättskött djur som äter både växter och djur, alltså omnivor. Som man inte behöver ha
syrsor eller behöver zophober, man kan mata dem med majs och de mår bra ändå. Att
de skaffar sig en sån och får ett värde liksom, så här, man måste inte döda allting, man
måste inte slåss.”
Ämnesövergripande undervisning
Förutom  de  naturvetenskapliga  kunskaperna  nämnde  flera  av  pedagogerna  hur
biolabbet kan fungera som en passande miljö även för annan undervisning. Biolabbet
är tillgängligt för alla pedagoger i skolan men används inte i någon större utsträckning
till annat än just naturvetenskap. Vissa av lärarna känner sig oroliga över, dels rädsla
för  djuren men även att  de  inte  kan tillräckligt  mycket  om djuren  för  att  bedriva
undervisning i labbet. En av de intervjuade pedagogerna ansåg att just osäkerheten ofta
är vad som sätter hinder tillsammans med det pressade tidsschemat i skolan: ”Dom
känner sig inte tillräckligt säkra på djuren... det är osäkerhet, alltså att man inte har
kunskap för det” och ”Tanken är ju absolut att det ska vara för hela skolan. Men, där är
det  återigen tid  som är  begränsande faktor”.  En annan av pedagogerna berättade å
andra sidan om hur en lärare använt biolabbet för annan undervisning: ”Hon har varit
där med sina elever och tittat någon gång. De har skrivit på engelskan, där de hade
skrivit lizard... och skrivit upp vad, vad är det som är specifika grejer för en ödla, lite,
lägger ägg och, tog in de här engelska orden tack vare biolabbet”. Samma pedagog
propagerade för att labbet kan användas inom SO-ämnet eller kanske svenska: ”Man
kan gå in dit för att få inspiration, att skriva nån berättelse i svenska, man hittar på nån
tomtesaga eller nån saga om nått av djuren”. Denne pedagog summerade tanken med:
”Det är ju förhoppningen med det, som vi har, att man ska nyttja det i fler ämnen än
bara i biologi.
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Diskussion
I följande kapitel diskuteras de resultat studien visat i relation till den forskning som
presenterades  i  de  inledande  kapitlen.  Under  rubriken  Metoddiskussion  diskuteras
valet  av metod i studien i förhållande till  studiens syfte och hur detta val påverkat
resultatet. Detta följs av en diskussion av de resultat som visat sig. Rubriken Biolabbet
som didaktisk miljö, redogör för vad resultaten innebär ur en didaktisk synvinkel och
vilka lärdomar som detta kan bidra med. Kapitlet avslutas slutligen med en slutsats,
resonemang kring studiens validitet och reliabilitet, samt med några förslag till  hur
studien  skulle  kunna  påverka  läroplanen  och  hur  skolor  kan  utveckla  sin
naturvetenskapliga undervisning med tanke på de resultat studien visat på. 
Metoddiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka hur en informell lärandemiljö såsom av ett
biolabb kan bidra till undervisningen i naturvetenskap. Valet av metod, för att ta reda
på detta, gjordes med avsikt att ta reda på både lärarnas och elevernas synvinkel. Jag
valde  därför  att  göra  kvalitativa  intervjuer  med  såväl  lärare  som elever.  Till  detta
kompletterade jag elevernas intervjuer med en filmad observation.  Denna film gav
möjlighet till att belysa elevernas besök i biolabbet på ytterligare ett sätt, vilket gav
resultatet  av  studien  ett  större  djup.  Filmen  användes  förutom detta  till  att  stärka
elevernas minne av det observerade besöket, genom att eleverna fick ta del av den vid
intervjuerna  i  en  stimulated  recall.  Mina  resonemang  kring  varför  jag  valt  dessa
metoder följer nedan, efter det första stycket där jag diskuterar det teoretiska ramverk
studien förhåller sig till.
De teoretiska ramar jag använde som stöd vid tolkning och analys i studien valdes ut
med omsorg för att kunna belysa den typen av undervisning en informell miljö som
biolabbet  möjliggör.  Den  sociala  konstruktivismen  användes  som  ramverk,
tillsammans med den forskning som Gardner (2001) utfört på individers varierande
fallenhet för olika förmågor. Dessa val gjordes med tanke på hur lärande i närkontakt
med lärandeobjektet propageras för inom såväl den sociala konstruktivismen som av
Gardner. Gardner bidrog vidare till att bland annat uppmärksamma mig på hur elever
med olika styrkor och svagheter kan gynnas av en undervisning som aktiverar flera
sinnen.  Den  konstruktivistiska  lärandeteorin  bygger  förenklat,  som  beskrivet  i
bakgrunden, på hur individer genom att  utforska olika ämnen eller områden lär sig
begripa hur de fungerar. Individerna strävar enligt denna teori efter förståelse av sådant
som inte stämmer överens med vad individen dittills begriper. 
Den sociala omgivningens påverkan på dessa individer kan däremot inte ignoreras utan
påverkar  även  den  hur  förståelsen  utvecklas.  Därav  utvecklingen  till  social
konstruktivism. I biolabbet som studien fokuserat på sker undervisningen till största
delen genom att eleverna får utforska arterna och utveckla sin förståelse genom att se
hur arterna ser ut och hur de beter sig. Eleverna får även stöd i denna utveckling av
sina klasskamrater och pedagogerna, vilka tillsammans utgör den sociala omgivningen.
Eleverna i studien är dock ingen helt homogen grupp utan består av individer med
olika intressen, kön och åldrar. De har dessutom olika starka och svaga förmågor. Det
teoretiska  ramverk  jag  valde  var  därför  lämpat  att  använda  när  jag  skulle  sortera
empirin jag sammanställt ur datamaterialet och analysera resultatet för att hitta svar på
studiens syfte. Hade mitt fokus i stället exempelvis varit  på hur eleverna fungerade
socialt  i  de  grupper  som  besöker  biolabbet  skulle  mitt  val  av  teoretiskt  ramverk
troligtvis blivit ett annat.
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Intervjuerna och observationen planerades för att ge ett brett kvalitativt underlag till
analysen. Detta gjorde jag inspirerat av Trost (1997) för att få de intervjuade att så bra
som möjligt kunna förklara olika upplevelser. Intervjuerna blev därför utformade så att
några standardfrågor först skulle få informanterna att svara på frågor rörande specifika
besök i biolabbet. Detta följdes upp med följdfrågor som bjöd in till öppna svar i en
mer samtalsliknande form. Beroende på de intervjuades förhållande till labbet kunde
jag anpassa mina frågor på ett annat sätt än vad jag kunnat i en mer kvantitativ studie.
Jag  ville  på  detta  sätt  försöka  få  fram  så  mycket  av  som  möjligt  av  vad  såväl
pedagogerna som eleverna tänkte om biolabbet och den undervisning som förläggs där.
Detta  för  att  generera  material  som  senare  kunde  hjälpa  till  med  att  besvara
forskningsfrågorna i studien. 
Vid  en  kvalitativ  intervju  går  det  inte  undvika  att  påverka  vilket  material  som
produceras. Intervjuaren,  i  detta  fall  jag  själv,  påverkar  intervjun  genom  dels  sin
närvaro men även genom de frågor som ställs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).
Jag påverkade sålunda vilken data som producerades men ser inte  detta som något
alarmerande negativt  då jag ville fånga de intervjuades upplevelser och nyanserade
tankar. Detta är något som enligt Ahrne och Svensson (2015) är svårt att fånga genom
exempelvis  kvantitativa  studier  med  mer  standardiserade  frågor  eller  exempelvis
enkäter. Med tanke på detta anser jag att mitt val att intervjua informanterna var ett
korrekt  beslut  och  ledde  till  bästa  möjliga  empiriska  material.  Intervjuernas
tidsmässiga  omfattning  varierade  mellan  de  olika  informanterna  beroende  på  hur
mycket de hade att berätta om. Jag försökte låta dem utveckla sina svar utan att avbryta
dem för tidigt för att inte riskera att missa något de kunde ha berättat. Detta innebar att
datamaterialet blev relativt stort men höll sig inom en i mitt tycke hanterbar mängd.
Hade  jag  gjort  om  samma  intervjuer  igen  skulle  jag  nog  ändå  avbrutit  vissa
utläggningar som bredde ut sig för långt från den fråga jag ville ha svar på. 
De observationer som filmades gjordes så för att undvika att påverka informanterna i
så hög grad som möjligt. Kamerorna var riggade i biolabbet och jag själv befann mig i
lärarrummet  under  inspelningen.  Trots  detta  påverkar  en  observation  alltid  att
situationen  blir  något  annorlunda  än  den  skulle  varit  utan  observation  (Shipman,
1997). I detta fall innebar det att kameran som filmar eleverna och läraren i biolabbet
inte  kan ignoreras  helt.  Kameran finns  där  som ett  objekt  i  miljön  och  de  övriga
deltagarna är medvetna om detta objekt och beter sig troligtvis något annorlunda än
vad de skulle gjort utan kamerans påverkan. Ett alternativ hade varit att inte informera
deltagarna i studien om filmningen förrän efter inspelningen. Etiska aspekter gör dock
att detta aldrig var aktuellt. Materialet som genererades vid observationen gav önskad
kvalitet  såväl  vid  stimulated  recall,  som  vid  analysen  av  elevernas  reaktioner  i
samband med besök i labbet. Detta gjorde att triangulering möjliggjordes vilket ledde
till ett större djup än vad enbart intervjuer hade givit. Jag står fast vid min åsikt att
detta var bästa sättet för att fånga de upplevelser som skedde i labbet, vilket sedermera
kunde leda till ett svar på studiens syfte.
Den  observation  jag  gjorde  vid  besöket  av  de  två  individerna  ur  kommunens
stödprojekt  Våga  vilja  skedde  genom  att  jag  själv  deltog  som  besökare.  Dessa
observationer är troligtvis mer påverkade av mig själv än vad övrig empirisk data är
vilket kan vara värt att notera. Detta sidospår i studien visar dock på en möjlighet med
labbet som jag inte annars kunnat redogöra för varför jag anser att denna observation
gjordes på, för det uppkomna tillfället, bästa sätt. Hade jag i förväg haft vetskap om att
detta besök i labbet skulle äga rum hade jag dock valt att filma även det besöket.
Även i arbetet med analysen av det empiriska materialet påverkar forskaren resultatet.
Då  detta  är  oundvikligt  i  kvalitativ  forskning  ägnar  jag  inte  detta  någon  större
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diskussion.  I  stället  ställer  jag  mig  bakom  Rennstam  och  Wästerfors  (2015)  som
påpekar hur de tolkningar forskaren gjort visar på en förmåga att argumentera med
hjälp av det befintliga materialet.  En studie ska inte bara redovisa vilken data som
framkommit utan även vad denna data betyder i skenet av de teorier som används som
ramverk.
Resultatdiskussion
Biolabbet som studien behandlar är, såvitt mina efterforskningar kunnat visa, unikt i
sitt  utförande i Sverige. Labbet är uppfört av lärare med stöd av kommunen. Ingen
speciell  resurs  är  tillsatt  för  att  driva  labbet  utan  det  sköts  helt  av  ordinarie
skolpersonal samt eleverna. Vad motiverar att ett sådant labb ska finnas tillgängligt  i
en skola? Kan det lärande labbet möjliggör på samma sätt ske i ett ordinärt klassrum,
med samma resultat? En stor tyngdvikt i studien var att analysera hur och om lärande i
den  informella  miljö  som  biolabbet  är,  kan  ge  unika  lärandemöjligheter  inom  de
naturvetenskapliga  ämnena.  Detta  genom  forskningsfrågor  som  vänder  sig  till  hur
lärarna  ser  på  biolabbets  undervisningsmöjligheter,  samt  hur  eleverna  upplever
besöken i detsamma. Studiens resultatdel visar att såväl lärare som elever ser fördelar
med det lärandet som möjliggörs. 
Lärarna lägger  mycket  fokus på det  praktiska lärandet,  vilket  konkretiseras  genom
skötseln av de djur och växter som finns i biolabbet. Eleverna i sin tur uttrycker (med
något enstaka undantag) hur de finner just skötseln av djuren som både stimulerande
och roligt. Resultatet visar hur lärande i direkt anslutning till lärandeobjektet uppenbart
stimulerar elevernas motivation och leder till konkreta naturvetenskapliga kunskaper.
Forskning pekar även på vikten av att planera lektioner så att inte bara den teoretiska
undervisningen står i fokus. I stället bör pedagogen använda sig av en miljö som har
koppling till  det  avsedda lärandeobjektet  samt  även möjliggöra praktiskt  arbete för
eleverna i denna miljö. Detta arbetssätt gör att så många som möjligt får möjlighet att
utvecklas (Bowker, 2004; Gardner, 2001; Guisasola et al., 2005; Prashnig, 1996). En
sådan  miljö  kan  till  och  med  hjälpa  oinspirerade  skoltrötta  individer  till  lärande
(Clayton et al. 2009). 
Det praktiska arbetet  som sker i  biolabbet  blir  som resultatet  visat  varierande i  sin
utformning och oförutsedda händelser påverkar vad som sker och vilket lärande som
äger rum. Undervisningen blir aldrig helt statisk eller liknar den ”katederundervisning”
som ibland äger rum i ett formellt klassrum. Detta undviks genom att all undervisning
inbegriper såväl praktiska inslag med olika sinnesintryck kopplade till lärandeobjektet,
som mer teoretiska inslag vilka stöttas av praktik och sinnesintryck. I  detta ser jag
många tydliga paralleller med vad Gardner (2001) förordar som en undervisning för
alla eller i alla fall så många som möjligt. Detta baserat på att elever med olika starka
intelligensområden  får  nyttja  sina  starka  sidor  för  att  utveckla  sina  kunskaper  och
förmågor.  Jag  inser  att  det  även  i  biolabbet  finns  elever  som inte  automatiskt  får
använda  sig  av  sina  starkaste  sidor  därför  måste  pedagogerna  för  att  optimera
undervisningen även kombinera biolabbet med andra metoder.
Att  eleverna  inte  alltid  uppmärksammar  hur  det  praktiska  arbetet  även  leder  till
teoretiska kunskaper visade sig i resultatet. Några av eleverna uttryckte att de tyckte
om att  arbeta  praktiskt  med djuren,  men de  ville  även  lära  sig  lite  mer  teori.  På
följdfrågorna till dessa kommentarer kunde jag notera att eleverna uppenbart tagit till
sig kunskaper av mer teoretisk natur utan att de egentligen förstått det. Eleverna visade
en förståelse för djurens anpassning till miljön och vad djuren kräver för att må bra.
Detta hade eleverna lärt sig genom att fråga läraren, samt genom egen utforskning av
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djurens beteenden. Som exempel behöver många av reptilerna vatten och fukt för att
kunna ömsa skinn, detta visste eleverna och de hjälpte till med detta genom att duscha
dem med vatten.  Denna episod är ett  typexempel på hur eleverna internaliserat  sin
kunskap och gjort den till sin egen, de ser knappt detta som teoretisk kunskap utan som
”bara något man kan”. Dessa förmågor har till stor del utvecklats genom att eleverna
ser effekten av sitt arbete på ett konkret sätt.  Jag uppmärksammade för egen räkning
redan när jag första gången tittade igenom den filmade observationen hur eleverna
arbetade med skötseln på ett väldigt vant sätt. Eleverna behandlade till stor del djuren
med säkerhet även om undantag naturligtvis fanns också. Detta gjorde mig intresserad
av hur mycket de kunde om de djur de arbetade med. Jag frågade eleverna dels vid
intervjuerna men även när jag stötte på några av dem inne i biolabbet under en rast och
svaren jag fick var  väldigt  säkra och tydliga,  jag lärde mig faktiskt  något själv av
eleverna. 
De kunskaper och förmågor eleverna tagit till sig på detta sätt leder i många fall även
till en bredare förståelse av större teoretiska naturvetenskapliga perspektiv. En av de
intervjuade pedagogerna pratade om hur eleverna får en förståelse av miljöns hållbara
utveckling genom att  lära  sig om de olika djuren.  Att  eleverna får se hur  allt  från
nedbrytare till karnivorer lever och dessutom sköta om dem, ger denna förståelse ett
djup  som  en  undervisning  i  en  mer  formell  klassrumsundervisning  aldrig  kan
motsvara.  Finns  inga  syrsor  att  äta  klarar  sig  inte  de  karnivorer  som  lever
huvudsakligen på dem, finns inga kackerlackor som bryter ner döda växter och djur
skulle marken svämma över med avfall. Denna typ av kunskap förmedlades genom av
användandet av biolabbet som en pedagogisk metod och många av eleverna tycktes
uppenbart ta till sig dem på ett relativt enkelt sätt. Dessa exempel går i linje med vad
Gardner (1998) förespråkar när han propagerar för att elever med olika fallenhet för
varierande förmågor,  eller  intelligenser  som han kallar  det,  ska  få  undervisning på
andra sätt än enbart genom läsning eller att lyssna på en lärare. Elever som kan ha det
svårt i mer teoretisk undervisning kan då lättare ta till sig nya kunskaper och förmågor
och detta utan att andra elever riskerar att få svårigheter. Ges eleverna möjlighet till
multipla  sensomotoriska intryck inom undervisningen så kan enligt  Gardner (1998)
även elever utan större akademisk träning snabbt förstå de viktiga omständigheterna i
det ämne undervisningen handlar om. 
Gardner (1998) förordar vidare att all undervisning bör ta i beräkning att angripa ett
planerat lärandeobjekt från flera olika angreppsvinklar, för att ge individer med olika
lärstilar chansen till god utveckling. Kombinationen av en mer teoretisk undervisning i
den formella klassrumsmiljön, med ett mer upplevelse- och kinestetikbaserat lärande i
biolabbet, möjliggör enligt resultatet en sådan undervisning. Jag vill dock tillägga att
även i sådana fall kan elever ha svårt att lära om pedagogen inte uppmärksammar var
elevens starka förmågor finns. Biolabbet ger inte med automatik ett perfekt resultat för
alla. Det ger dock, vilket resultatet visat, många elever stöd i utvecklingen genom att
de får använda sig av flera förmågor i sitt lärande. Troligtvis hade de inte kunnat få
samma möjligheter i ett ordinärt klassrum. Miljön i biolabbet har vidare uppenbart den
inspirerande  förmågan  som  Elstgeest  (1996)  efterfrågar,  som  inbjuder  till
frågeställningar från eleverna. Dessa frågor och de svar pedagogerna ger uppmuntrar
dem till fortsatta utforskningar. De enstaka elever som i intervjun uppgav att biolabbet
inte var speciellt intressant att besöka motiverade detta med att det var tråkiga djur i
labbet eller helt enkelt att djur inte intresserade dem. Detta verkade dock inte innebära
att de inte lärde sig någonting alls i besöken. Lärande ägde alltid rum och frågan är om
eleverna skulle svara likadant om de blev intervjuade senare i sin skolgång. Barnen
svarar kanske inte heller alltid helt  sanningsenligt  utan påverkas av situationen vid
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intervjun.  Att  en elev i  årskurs  fyra  skulle  erkänna att  han/hon är  rädd för  djuren
kanske  inte  är  så  troligt,  varför  detta  bör  tas  i  beaktning.  Vidare  har  naturligtvis
eleverna som svarade mer positivt kring undervisningen också blivit påverkade av att
bli intervjuade av en vuxen intervjuare (mig). I det stora hela måste ändå resultatet
anses  vara korrekt,  vilket  är  en förutsättning för  att  en studie av denna kvalitativa
modell ska kunna utföras.. 
I  kursplanen för  biologi  (Skolverket,  2011a,  s.  111) finns det  att  läsa hur  eleverna
genom  undervisningen  ska:  ”...få  inblick  i  naturvetenskapens  världsbild  med
evolutionsteorin som grund” och att eleverna: ”...utvecklar kunskaper om biologiska
sammanhang”. Lärarna uppmärksammade i intervjuerna hur dessa områden tydliggörs
genom  att  undervisningen  förläggs  i  biolabbet.  Som  nämndes  ovan  har  eleverna
uppenbart  tagit  till  sig  teoretiska  kunskaper  i  dessa  områden  men på grund av att
studien till största delen fokuserade på hur eleverna upplevde besöken i biolabbet för
egen del och inte hur stora kunskaper de tillgodogjort sig teoretiskt, så fanns inte ett
tillräckligt  stort  empiriskt  material  för  att  svara  definitivt  på  frågan  om  teoretisk
undervisning  i  biolabbet,  på  ett  bättre  sätt  gynnar  eleverna,  än  motsvarande
undervisning i det ordinarie klassrummet. Forskning som bland annat Elstgees (1996)
och Gardner (1998) bedrivit,  tillsammans med de svar som resultatet visade på, ger
dock ett kraftigt antydande om att så är fallet. Då jag inte gjort någon jämförelse med
teoretiskt  undervisning  i  ordinär  klassrumsmiljö  är  det  onödigt  att  spekulera  i
skillnaderna utan jag låter istället resultatet i studien visa att undervisning i ett biolabb
leder till en förståelse av dessa teoretiska områden hos eleverna. 
Den undervisning som bedrevs i studien med etologi som planerat lärandeobjekt och
som jag observerade, visade med tydlighet reaktioner hos eleverna när dess teoretiska
fakta  kompletterades  med  levande  djur  som  de  fick  känna  på.  Pedagogernas  roll
varierar  naturligtvis  i  all  undervisning,  även i  den som förläggs till  biolabbet.  Alla
pedagoger  är  enskilda  individer  med  egna  personligheter  och  undervisningsstilar,
vilket påverkar hur undervisningen ser ut. Det är dock intressant och värt att nämna hur
pedagogerna agerade i samband med skötseln av biolabbet. Eleverna arbetade till stor
del  självständigt  och tog ett  stort  eget  ansvar  vilket  diskuteras nedan.  Pedagogerna
hjälpte till där hjälp behövdes och kom med små tips, men förhöll sig relativt passiva
och styrde inte över eleverna. En av pedagogerna uttryckte det, vilket redogjordes för i
resultatet,  som  att  ”jag  är  ju  mer  som  en  handledare”.  Lärarna  besitter  ett  större
kunnande än eleverna men låter eleverna utveckla sitt  hantverk och ställa frågor,  i
stället för att läraren delar ut order. Detta sätt att arbeta propageras för nästan ordagrant
av Gardner (1998) i sina rekommendationer för hur elevernas lärande ska optimeras.
Eleverna bör få tillfälle att utveckla sina förmågor och lärarna bör förse eleverna med
olika ”fönster” till det planerade lärandeobjektet. 
Gardner (1998) ger vidare som ett exempel, att eleverna för att utveckla förståelse för
evolutionen  kan  föda  upp  flera  generationer  med  bananflugor.  Arbetsobjektet
”förkroppsligar”  lärandeobjektet,  vilket  tydligt  även  syns  exempel  på  i  den
undervisning  som  sker  i  biolabbet.  Undervisningen  leder  med  andra  ord  till  en
utveckling  av  såväl  ett  större  teoretiskt  perspektiv  på  naturvetenskapen  som  ett
praktiskt ”hantverk”. Vilka kunskaper väger tyngst egentligen? Det kan vara värt att
fundera på. Finns det någon värdering att göra i att vissa elever utvecklar sina praktiska
förmågor medan andra är mer teoretiskt lagda? Jag ser hur det är viktigt  att  bägge
områdena  utvecklas,  men  tycker  att  möjligheten  att  förkovra  sig  inom  ett
specialintresse måste uppmuntras. Detta går i linje med vad Salmi (1993) anser när han
resonerar om när elevernas inre motivation finns för lärande inom ett specifikt område.
Då uttrycker han att det finns fog för att inte låta det gå till spillo (ibid.).
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Ett  annat  område  som  i  resultatdelen  synliggjordes  både  när  det  gäller  lärarnas
uppfattning om lärande, samt vad eleverna själva ansåg att de utvecklade är förmågan
till att ta personligt ansvar. Detta begrepp som nämns på många ställen i läroplanen
(Skolverket,  2011a)  konkretiseras  på  ett  tydligt  sätt  genom  elevernas  fria  och
självständiga arbete i  biolabbet.  I  läroplanens övergripande mål och riktlinjer  finns
som exempel  riktlinjerna att  lärarna ska ”utgå  från att  eleverna kan och vill  ta ett
personligt  ansvar  för  sin  inlärning  och  för  sitt  arbete  i  skolan”  (Skolverket,  s.15,
2011a). Dessa riktlinjer blir  tydliga att  följa för lärarna i  det praktiska arbetet  som
eleverna  utför,  vilket  genom  resultatet  även  bekräftades  av  pedagogerna.
Ansvarstagandet blir med andra ord konkretiserat och för att skötseln av biolabbet ska
fungera tillfredsställande så krävs detta av eleverna. 
Eleverna själva uttryckte hur just ansvaret var en av de delar som var roligast med att
vara  i  biolabbet.  Troligen  känner  eleverna  självförtroende  av  att  kunna  behärska
viktiga arbetsuppgifter där de gör skillnad. Djuren klarar sig inte utan det arbete som
utförs och ett antal elever nämnde hur de tar hand om djuren för de är ju så små, nästan
som småbarn. Ett antal elever spenderar även fritid i biolabbet och besöker det under
lunchrasterna för att sköta om djuren. Detta ser jag som största beviset på hur eleverna
uppskattar det ansvar de ges och hur de inspireras av detsamma. Det var för min egen
räkning intressant att se att de flesta gånger jag gick in i labbet så fanns elever där och
utförde  sysslor  utanför  lektionstid.  Eleverna  uppskattade  sitt  ansvarstagande.  De
använde  inte  själva  ordet  stolthet,  men  vid  såväl  intervjuerna  och  observationerna
kunde  jag  uppmärksamma hur  elever  visade  ett  tydligt  kroppsspråk  som tydde  på
självsäkerhet och stolthet. De påminde enligt min subjektiva åsikt om små ”experter”
som  gick  omkring  och  övervakade  sitt  expertområde  och  kontrollerade  att  allt
fungerade som det skulle. 
Eleverna uppger även att  den undervisning som sker i  biolabbet  känns avslappnad,
vilket  trots  kravet  på  ansvar  tycks  vara  en  allmän  uppfattning.  En  informell
lärandemiljö som den i biolabbet ger eleverna motivation genom att eleverna ser att det
arbete de utför gör skillnad. Salmi (1993) menar att eleverna generellt känner en ökad
motivation i miljöer liknande biolabbets. För att detta ska kunna leda till varaktigare
lärande bör detta vara en inre motivation hos eleverna och det anser jag att resultatet
med tydlighet  visar  att  eleverna upplever  genom lärande i  biolabbet.  En intressant
observation i samband med studien är att trots undervisningens informella karaktär i
biolabbet så tycks arbetsro och rimlig ljudnivå vara något som respekteras till väldigt
stor del av eleverna. Kan djuren ha den inverkan? Omhändertagandet kanske har den
effekten? ”Jag är stor, du liten, jag tar hand om dig”, eleverna vill inte utsätta djuren
för sådant som ger dem obehag. Jag ställde inga frågor om detta i intervjuerna med
eleverna  varför  jag  inte  definitivt  kan  slå  fast  vad  som  är  anledningen  till  detta
fenomen. Min egna åsikt är dock att det är mycket troligt att det beror på ansvaret
eleverna känner för djurens välbefinnande. 
Vad jag själv först reagerade på när jag utförde studien var hur eleverna läts få ansvar.
De sprang och lånade nycklarna av lärarna för att kunna besöka labbet flertalet gånger
under  de  dagar  jag  befann  mig  i  skolan  för  att  utföra  studien.  Detta  gällde  då
högstadieeleverna som under elevens val visat sig ta ansvaret på rätt sätt. En pedagog
nämnde även detta under min intervju och förklarade att elever som visat att de tagit
ansvar tidigare får ett förtroende att förvalta. De yngre eleverna i mellanstadiet fick
inte på egen hand besöka biolabbet men fick i sällskap med någon pedagog besöka det
och där inne ta egna initiativ till olika sysslor.
En  konsekvens  av  biolabbets  utformning  är  att  varken  elever  eller  lärare  helt  kan
kontrollera vad som kommer hända under ett besök. Djuren är nyckfulla och det kan
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påverka  undervisningen  eller  hur  eleverna  upplever  ett  besök  i  labbet.  En  av  de
intervjuade pedagogerna kommenterade detta genom att berömma hur djuren ”skötte
sig” under en undervisning jag observerade. Kackerlackan som pedagogen höll i väste,
pytonormen  rullade  ihop  sig  till  en  boll  och  skäggagamen  nickade  kraftigt  med
huvudet. Dessa olika egenheter väcker enligt pedagogen elevernas intresse och öppnar
upp för frågor. Även detta går i linje med de rekommendationer Gardner (1998) och
Praschnig (1996) ger då eleverna i närkontakt med lärandeobjektet inspireras till  att
ställa  frågor  och  lär  genom  nyfikenhet.  De  beteenden  djuren  har  eller  ibland  de
utseenden de  har  väcker  känslor  hos  eleverna.  Dessa  känslor  förstärks  av  att  flera
sinnen blir stimulerade. Eleverna känner lukter och hur djuren rör sig i handen när de
håller dem. De ljuden som djuren ger ifrån sig kan väcka obehag eller fascination.
Multipla sinnesintryck stärker minnet av en situation enligt Dahlgren et al. (2004) och
Bowker (2004) och bidrar  till  en stärkt  upplevelse.  Samma pedagog som berömde
djurens beteende vid det observerade besöket påpekade att så inte alltid är fallet. För
att eleverna enklast ska förstå djurens beteenden och anpassningar är det fördelaktigt
om djuren visar upp sina beteenden så att eleverna får något att reagera på. Det finns
utseendemässiga aspekter som alltid går att diskutera med eleverna men för att få en
känslomässig reaktion är det klart fördelaktigt om flera sinnen får intryck. Oförutsedda
händelser är vad som gör besöken i biolabbet så spännande enligt eleverna. Händelser
som leder till känslomässiga upplevelser stärker minnet och ett antal elever berättade,
som nämnts i resultatet ovan, hur de tydligt kunde minnas sådant som påverkat dem
känslomässigt.  Det oförutsedda är en av de viktiga aspekterna som gör att eleverna
generellt  finner  besöken i  biolabbet  så  inspirerande,  resultaten  av intervjuerna  och
observationerna pekar i alla fall med eftertryck på detta.
Slutligen visade analysen på ett område som pedagogerna bara snuddade vid. Detta
område är elevernas upplevelse av harmoni och lugn i biolabbet. En av pedagogerna
påpekade  visserligen  hur  ett  antal  elever  tycktes  trivas  generellt  i  biolabbet,  men
uttryckte anledningen mer som att de hittat ett gemensamt intresse med andra elever.
Elever som i skolan i övrigt kanske inte har så många gemensamma intressen med
skolkamraterna, kan i biolabbet hitta något som de har gemensamt och samlas kring.
Detta är en intressant åsikt och värd att begrunda. Ingen av eleverna nämnde något
sådant  i  intervjuerna  men det  kan också  bero  på en  ovilja  att  prata  om att  de har
svårigheter  med  att  hitta  gemensamma  intressen  med  skolkamraterna.  Eleverna
uttryckte  istället  hur  de  helt  enkelt  trivdes  i  biolabbet  på  grund  av  den  miljö  det
tillhandahåller.  Lukter,  ljud  och  närheten  med  naturen  i  form  av  växter  och  djur
antyddes ge eleverna ett lugn. Ett par elever påpekade hur de gillade att ”bara vara” i
ljusgården. Ljusgården som innehåller några olika fruktträd och några fiskar i bland
annat en damm, har ett glastak som släpper in solljuset. Denna avkopplande miljö ger
uppenbart eleverna en harmonisk känsla. På samma sätt upplever eleverna friheten de
har  att  kunna  ta  upp  en  orm  eller  ödla  att  pyssla  på  med.  Det  verkar  fungera
avstressande framförallt  då eleverna besöker labbet  på rasterna  och inte  har  någon
arbetsuppgift de måste utföra. Denna upplevelse som flera av eleverna uttryckte ger
kanske inget större lärande utan kan mer ses som en stor resurs på ett annat plan. Även
om  inget  direkt  lärande  sker  kan  sådana  besök  och  upplevelser  säkerligen  stärka
inspirationen hos eleverna och leda till ett ökat lärande i förlängningen.  
Förutom att biolabbet kan användas som en miljö för att stärka elevers lärande inom
NV-ämnena och de mer övergripande värdegrunderna framkom i resultatet hur lärarna
propagerade för att biolabbet med fördel kan användas inom andra skolämnen också.
Detta resultat ägnades ingen större del av studien då den fokuserades främst på NV-
lärande  men  bör  inte  ignoreras.  Biolabbet  står  ofta  tomt  och  används  inte  i  den
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utsträckning det har potential till. Orsaken till detta är tidsbrist för pedagogerna och
deras osäkerhet beträffande djuren i labbet. Viss verksamhet har förekommit men den
kan utvecklas betydligt mer enligt de intervjuade pedagogerna. För att detta ska ske
antydde  en  av  pedagogerna  att  lärarna  behöver  utbildas  för  att  komma  över  sin
osäkerhet. Jag inser att tidsbristen är ett hinder i planeringen och att rädslor för djuren
är svårt att överbrygga i en handvändning. Det förvånar mig dock att inte ljusgården
används mer som inspiration i svenskämnet eller i engelska. En sådan unik miljö som
biolabbet och ljusgården faktiskt är behöver i mitt tycke inte vara mer än en miljö att
vistas i för att fungera som inspiration. Med lätthet skulle lärarna kunna förlägga ett
par lektioner per termin i ljusgården utan att det planerade lärandeobjektet har något
med NV-ämnena att göra. Som en av pedagogerna nämnde i resultatet kan miljön som
exempel fungera som inspiration till  en berättelse eller som grund i något eleverna
skriver på engelska. 
Biolabbet som didaktisk miljö
Biolabbet  kan,  vilket  visades  i  resultatet  ovan,  med fördel  användas  även  i  annan
undervisning än i enbart naturvetenskap. Denna studie handlade dock i huvudsak om
hur  biolabbet  kan  användas  som  en  miljö  i  undervisningen  främst  inom
naturvetenskapen.  I  studien  har  ett  antal  aspekter  uppenbarats  som  avgör  hur
undervisningen i biolabbet kan se ut. Dessa aspekter gäller oberoende vilket ämne som
lärandeobjektet tillhör och de redovisas i stycket nedan.
När en undervisning planeras brukar ett antal didaktiska frågeställningar ställas. Dessa
består av frågorna vad, hur, varför, för vem och var? Vad är lärandeobjektet, hur ska
undervisningen se ut, varför ska eleverna lära sig detta, vem ska lära sig och var ska
undervisningen förläggas  (Lindström, 2009). Undervisningen i biolabbet påverkas av
dessa frågor, förutom frågan var, vilket i detta fall redan är bestämt till biolabbet. Den
som svarar på de didaktiska frågorna är den enskilda pedagogen. Pedagogen blir därför
den första aspekten som påverkar undervisningen i biolabbet. 
Den  pedagog  som  planerar  en  undervisning  i  biolabbet  har  sin  personliga
undervisningsstil  vilket  behandlats  tidigare  i  diskussionen  och  detta  påverkar
naturligtvis även hur biolabbet nyttjas i undervisningen. Pedagogerna planerar i sin tur
ett lärandeobjekt eller i många fall flera lärandeobjekt, vilket är den andra aspekten.
Det kan röra sig om ett enskilt lärandeobjekt, som exempelvis djurens etologi, det vill
säga djurens fysiska beskaffenhet, beteende och historiska utveckling. Det kan även på
samma  gång  röra  sig  om  andra  lärandeobjekt,  som  elevernas  personliga
ansvarsutveckling eller förmåga till socialt samarbete. Lärandeobjektet har sålunda en
stor del i hur biolabbet kan fungera som en metod för att eleverna på bästa sätt ska
kunna utveckla sina kunskaper och förmågor. Det som framträtt tydligt i studien är att
biolabbet med hjälp av sin flexibilitet, på ett konkret sätt, kan hjälpa till med att stärka
lärandet av många olika lärandeobjekt. Såväl kunskaper som vid en första anblick kan
se ut som teoretiska fakta, som mer praktiska förmågor, kan med fördel undervisas i
biolabbets  miljö.  Det  är  upp  till  pedagogen  att  planera  undervisningen  och
lärandeobjektet på ett sådant sätt att eleverna kan dra nytta av den unika miljö som
biolabbet innehåller. 
Den sista aspekten som avgör hur biolabbet fungerar som lärandemiljö är eleverna.
Mycket  som framkommit under studien visar på hur  biolabbet  tycks tilltala  många
elever och i de fall eleverna inte visat något intresse alls om djuren så har ändå visst
lärande kunnat ske. Elevernas inställning påverkar trots detta det lärande biolabbet kan
bidra med. Tillhör eleverna den grupp som är intresserade av djuren och växterna, så
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kan lärarna troligen välja att undervisa om många skiftande lärandeobjekt och eleverna
kommer, som studien visat på, utvecklas på ett effektivt sätt. Är eleverna däremot mer
avogt inställda kan den fria atmosfär som besök i biolabbet ger, innebära att eleverna
smiter  undan och snarare mer fördriver  tiden,  än att  lära.  Vid sådana tillfällen kan
biolabbets utformning stjäla elevernas uppmärksamhet och eleverna kan distraheras av
alla ljud och all rörelse som sker i lokalen. Elever med koncentrationssvårigheter kan
lida av för mycket intryck vilket gör att de får svårt att fokusera på den uppgift de ska
arbeta med (Kadesjö,  2001).  Detta  måste därför  tas i  beaktning när undervisning i
biolabbet planeras. 
Jag anser personligen att biolabbets möjligheter att verka som en didaktisk metod för
att  förenkla  lärandet  för  eleverna  är  mycket  god.  De  elever  som  har  svårt  med
koncentrationen får pedagogen planera lite extra för och kanske ge lite färre uppgifter.
Undervisning i biolabbet kan därför vara gynnsam för de allra flesta och inte bara de
som är  intresserade  sedan  tidigare.  Ansvaret  faller  här  tillbaka  på  pedagogen som
måste planera efter vilka elever som ska delta i undervisningen, med andra ord den
didaktiska frågan ”för vem”. Jag kan även se att biolabbet säkerligen i många fall kan
ha en omvänd effekt på elever med koncentrationssvårigheter. Generellt håller eleverna
nere ljudnivån när de besöker labbet, detta har visat sig i studien, vilket bör hjälpa till
med att stärka koncentrationen. Dessutom kan elevernas arbetsuppgifter i biolabbet bli
väldigt konkreta och fokuseras på ett område eller ett djur, vilket även det bör kunna
hjälpa eleverna att hålla sin koncentration på vad som är väsentligt. 
Det  finns  en  liten  avigsida  med  att  använda  sig  av  biolabbet  som  metod  för
naturvetenskapligt lärande. Det är i de fallen det finns elever som inte alls gillar djur
och  kanske  till  och  med har  vissa  fobier.  En  irrationell  rädsla  för  vissa  djur  som
spindlar och ormar hjälper inte till med att främja lärande. Svaren på intervjuerna som
gjordes i studien visade att inga av de tillfrågade eleverna blivit så rädda att de inte
vågat  vara  i  biolabbet.  En  av  de  intervjuade  pedagogerna  berättade  att  ingen  elev
hittills vägrat gå in i biolabbet. De elever som i början är lite nervösa kan, efter en
mjuk invänjningsperiod, utan större krav, utvecklas och övervinna sina rädslor. Detta
innebär dock inte att så alltid är fallet och att det gäller för alla elever. Läraren bör
därför ha en beredskap på att det kan inträffa att elever har reella fobier och vägrar gå
in. I dessa fall fungerar inte biolabbet som lämplig miljö för den enskilda eleven och
läraren måste planera en annan metod för att främja lärandet. Läroplanen (Skolverket,
2011a)  lämnar  en  relativt  stor  frihet  för  hur  lärare  ska  planera  och  utföra  sin
undervisning, så länge den anpassas efter de elever som ingår. Detta är dock inte på
något sätt unikt för undervisning i biolabbet utan sker dagligen, på något sätt, i alla
svenska skolor.
Slutsats
Syftet med denna studie var att analysera, problematisera och generera kunskap om hur
en  informell  lärandemiljö  såsom  ett  skolförlagt  biolabb  möjliggör  unika
lärandemöjligheter  inom  de  naturvetenskapliga  ämnena.  För  att  kunna  göra  detta
konstruerades  en  övergripande  frågeställning  som  skulle  belysa  vilka  unika
lärandemöjligheter  en  informell  lärmiljö  såsom  ett  biolabb  kan  erbjuda.  Två
forskningsfrågor kompletterade detta, vilka var: Hur erfar eleverna besöket i biolabbet
och: Hur avser lärare att ett besök i ett biolabb ska möjliggöra lärande? Jag har genom
att observera besökande elever i biolabbet och intervjua såväl pedagoger som elever
kunnat visa att en sådan miljö har unika möjligheter som ett formellt klassrum inte kan
erbjuda när det gäller lärande i de naturvetenskapliga ämnena.
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I studien har jag kommit fram till att ett biolabb kan utveckla elevernas förtrogenhet
för  de  naturvetenskapliga  ämnena  såväl  teoretiskt  som  praktiskt.  I  detta
uppmärksammas  speciellt  den  praktiska  förmåga  som innebär  ett  slags  hantverk  i
naturvetenskap.  Eleverna  ser  själva  vilka  praktiska  åtgärder  som  behöver  utföras
genom den skötsel arterna i labbet kräver. Detta kräver även ett teoretiskt kunnande,
vilket är min slutsats att eleverna utvecklar, just genom den praktik de får utföra i ett
givande sammanhang i den stöttande miljö biolabbet erbjuder. I denna miljö räknar jag
även in de övriga eleverna och pedagogerna. Här kan eleverna få en förtrogenhet med
naturen och en djupare förståelse om hur den fungerar. Det praktiska arbetet i labbet
leder  till  ökad  skicklighet  då  eleverna  får  tillfälle  att  besöka  det  kontinuerligt.  De
lärdomar eleverna tar till sig om djurens behov kan enkelt överföras till förståelse om
andra djur på vår planet och på ett konkret sätt bidra till en etologisk förståelse. 
Biolabbet  ger  vidare  en  unik  oförutsägbar  upplevelse  till  eleverna.  Känslor  och
sinnesintryck hjälper eleverna att minnas händelser som skett i samband med besöket.
Dessa händelser är oförutsägbara, då djuren inte går att styra utan de gör som de själva
vill. Detta bekräftade såväl elever som pedagoger i de intervjusvar jag fått.
Förutom  naturvetenskapligt  lärande  har  studien  visat  att  elever  genom  skötsel  av
djuren kan utveckla sitt ansvarskännande. Eleverna får förtroende av pedagogerna i en
mer avslappnad miljö än vad ordinär klassrumsundervisning ger. Eleverna ser hur de
gör ett viktigt arbete för att djuren ska må bra och växer med detta förtroende. Detta
bekräftas inte minst genom att många elever besöker biolabbet under tiden för raster.
Biolabbets miljö ger vidare en känsla av harmoni vilket flera av eleverna förmedlade
genom sina  intervjusvar  vilket  jag ser  som en kontrast  till  den  i  övrigt  kravfyllda
skolmiljön.
Att alla elever skulle gynnas av undervisning i miljöer likt biolabbet är en nog så stark
generalisering  då  enstaka  elever  ur  den  studerade  gruppen  visar  på,  i  alla  fall  en
personlig  inställning,  som  inte  stödjer  detta.  Dessa  enstaka  elever  uttryckte  hur
biolabbet inte tilltalade dem alls och snarare var tråkigt. Huruvida dessa elever gynnas
av en mer formell  undervisning i  ett  ordinärt  klassrum kunde inte studien bekräfta
vilket  kan  vara  värt  att  ta  i  beaktning.  Studien slår  dock  fast  att  ett  lärande,  i  en
informell miljö som biolabbets,  kan genom sin flexibilitet  ge stora fördelar när det
gäller att ge elever möjlighet att utveckla sina förmågor inom naturvetenskapen.
Studiens implikationer för skolan
Den praktiska delen av naturvetenskap belyses i mitt tycke inte tillräckligt kraftfullt i
läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011a). Lärande genom praktiskt arbete leder uppenbart
till  breda  kunskaper  och  med  rätt  stöd  kan  det  innebära  en  djupare  förståelse  av
kunskap av mer teoretisk natur. Med tanke på detta, vilket även studien bekräftade, är
det i mitt tycke oväntat lite som är gjort i svensk skola för att underlätta för denna typ
av undervisning,  i  synnerhet  inom de naturvetenskapliga ämnena.  En miljö  och ett
sammanhang som gynnar sådant  lärande har  enligt  mig en högst  motiverad plats  i
skolan av idag. Studien visar hur lärande genom praktiskt arbete i direktkontakt med
det planerade lärandeobjektet ger en större förtrogenhet och tycks kunna stärka minnet
genom att fler sinnen får intryck. Jag kan tycka att det från skolverkets håll bör finnas
ett  större  intresse  kring  att  poängtera  detta  i  kursplanen  för  de  naturvetenskapliga
ämnena. Naturvetenskap är en till  stor del praktisk kunskap vilket läroplanen borde
poängtera tydligare än vad den gör idag. 
Många av pedagogerna som deltog i studien antyder att labbet bör användas i större
utsträckning än vad det görs idag. En lärare tyckte det vore intressant att se hur det
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biologiska  kunnandet  generellt  hade  kunnat  förändras  om alla  mellanstadieelever  i
kommunen  någon  gång  besökt  labbet.  Då  biolabbet  finns  tillgängligt  för  alla
mellanstadieklasser att besöka ser jag ingen anledning varför inte detta skulle kunna
ske.  Ett  konkret  sätt  att  kunna höja  elevernas  kunskaper  inom naturvetenskap och
miljömedvetenhet  genom  en  redan  befintlig  metod  måste  utnyttjas  bättre.  Detta
speciellt med tanke på de klimatfrågor som i allra högsta grad är aktuella att arbeta
med i den situation vi har på vår planet.
Validitet och reliabilitet
Antalet intervjuade elever avgjordes genom att elever som besökte biolabbet vid den
filmade observationen frivilligt fick ställa upp. En kraftig majoritet av gruppen deltog
därefter i intervjuerna. Till detta intervjuades fyra elever som besökt biolabbet under
fritidsverksamheten.  Då  besöken  i  biolabbet  under  fritidsverksamheten  inte  är
obligatorisk valdes dessa elever ut genom förfrågan bland de elever som varit där. Alla
lärare som har eller har haft undervisning av någon form i biolabbet och tillfrågades
ställde upp på att delta i studien. Jag har vidare kunnat undersöka det som avsågs i
studien. Detta tillsammans ger en hög validitet till de slutsatser som studien ledde fram
till, då resultaten måste anses relevanta i sken av studiens syfte. Jag anser vidare att
studien håller en hög reliabilitet och resultatet är tillförlitligt. Detta kan läsaren av en
kvalitativ studie som denna själva resonera och dra egna slutsatser från,  genom att
studera de resultat som visats.
Utifrån den empiri denna studie innehåller, de teorier beskrivna som ämnar förklara
lärandets  gång,  samt  de  utarbetade  analysfrågorna,  argumenterar  jag  för  att
frågeställningarna i studien får svar som anses vara korrekta.
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Bilaga1
Intervjuer

Intervjuerna  är  till  stor  del  öppna  men  håller  sig  till
forskningsobjektet  lärande  i  biolabbet.  Detta  innebär  ett  fåtal
standardfrågor som alla deltagarna får svara på, resterande frågor
och kommentarer byggs på svaren på dessa samt den intervjuades
egna tankar kring besöket.
Jag använde mig av åtta stycken grundregler inspirerat av McNamara (2009) som hjälp
för att få en så optimal intervju som möjligt.
  

(1) Jag valde en neutral lokal; Intervjuerna skedde i ordinarie klassrum med lärarna
och  eleverna  intervjuades  i  uppehållsrummet  samt  i  en  korridor  utanför
klassrummet.

(2) Jag förklarade anledningen till intervjun och vad syftet med studien är.
(3) Jag informerade om konfidentialiteten, eleverna och lärarnas anonymitet.
(4) Jag förklarade hur intervjun är uppbyggd, med några standard frågor följt av

passande följdfrågor.  De intervjuade fick även bidra med egna åsikter kring
besök i biolabbet.

(5) Jag informerade om hur lång tid intervjun förväntades ta. 
(6) Jag gav de intervjuade kontaktuppgifter så de kan nå mig enkelt. 
(7)  Jag frågade om den intervjuade hade några frågor innan intervjun startade.  
(8) Jag noterade i ett anteckningsblock sådant övrigt jag uppmärksammade under

intervjun,  detta  som  komplement  till  ljudinspelningen.  Anledningen  var  att
kunna  fånga  kroppsspråk  och  liknande  samt  att  inte  lita  på  att  minnet  ska
komma ihåg vad som är sagt under intervjun.

Standardfrågor elevintervjuer 
Vad tyckte du är mest intressant/roligast när du besöker biolabbet?
Vad var roligast vid det speciella tillfället?
Vad gjorde du då? Kan du försöka beskriva en känsla du fick vid
det tillfället?
Vad var roligast med besöket överhuvudtaget?
Vad skedde då? 
Vilka växter eller djur var/är dina favoriter?
Matade du något djur? Vad åt de?
Vad känner du att du lär dig av att besöka labbet i den form som
skedde?
Om du skulle besöka biolabbet igen, är det något speciellt du skulle
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vilja lära dig mer om då?
Hur förberedde ni er inför besöket?
Vilka efterarbeten gjorde ni efter besöket? 

Miljö,  avslappnat  i  uppehållsrummet,  anledning att  eleverna  inte
skulle känna för formell stämning. Avslappnad känsla mer som ett
samtal.  Svårt  när en vuxen intervjuar barn,  man är i  automatik i
överläge. 
Urval,  slumpmässigt  så  många  som  möjligt  av  de  elever  som
besökt biolabbet. 
.
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Bilaga 2
Intervju 
Standardfrågor till lärare
Har du haft tidigare undervisning i biolabbet?
Vilket  område  naturvetenskapligt  tycker  du är  roligast  att  arbeta
med i biolabbet? 
Har du något djur eller någon växt som är din favorit? Vilket, varför?
Varför inte?
Vilka  är  dina  förväntningar  på  det  specifika  besöket  i  morgon  i
biolabbet? (Eller nästa besök)
Vad kommer ni konkret att göra under besöket? 
Har du planerat några specifika lärandeobjekt? Vilka? 
Hur upplever du skillnader på elevers beteende i biolabbet kontra
det ordinarie klassrummet?
Följer du upp besöket i biolabbet på något sätt, hur då isf? 
Om läraren inte haft undervisning i labbet.
Har du varit med på någon undervisning i biolabbet?
Varför har du inte haft någon egen undervisning i labbet?
Vad skulle krävas för att det skulle ske?
Har du gett nån elev möjlighet till att vara i labbet själv?
Vad ser du för möjligheter till undervisning i labbet som du inte kan
ha på samma sätt i klassrummet?
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