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Abstract 
The purpose of this report was to analyze study results that investigate how informal learning 
environments, in this case botanical gardens and natural history museums, have contributed 
to students' understandings and interest of biodiversity. The literature study began with the 
collection of peer-reviewed studies. To find relevant literature, different search engines and 
combinations of different keywords were used. The information was then analyzed and 
compiled in this report. The literature requested would mainly concern the teaching of 
biodiversity at the upper secondary level and be associated with natural history museums and 
botanical gardens. Lack of studies, however, resulted in the use of lower grades, other 
informal learning environments and similar subject areas. The literature examined has had 
varying results, as these learning environments had both negative and positive effects on 
students' learning and interest. Many study results indicate that informal learning 
environments had a positive impact on students' understanding of the concept, but just like 
teaching in school, didactic challenges could also occur there. The main challenge in teaching 
about biodiversity is students' understanding of its broad meaning. Studies urge that 
educators' planning of the visit is important for students' learning in these informal settings. 
The conclusion of this report is two folded. Informal learning environments can promote 
students' understanding and interest in biodiversity. However, due to a lack of research 
addressing our issues and the varying results that was obtained, further studies will be 
required to undoubtedly answer the issues. 
 
Sammanfattning 
Syftet med denna rapport var att analysera studieresultat som behandlar hur informella 
lärandemiljöer, i detta fall botaniska trädgårdar och naturhistoriska museer, bidragit till 
elevers förståelser för biodiversiteten. Likaså undersöktes hur dessa miljöer har påverkat 
elevernas intresse för ämnet. Litteraturstudien påbörjades genom insamlandet av studier som 
blivit “peer-reviewed”. För att identifiera relevant litteratur användes olika sökmotorer och 
kombinationer av nyckelord. Därefter analyserades informationen och sammanställdes i 
denna rapport. Litteraturen som efterfrågades skulle huvudsakligen beröra undervisning om 
biologisk mångfald på gymnasienivån och förknippas med naturhistoriska museer och 
botaniska trädgårdar. Bristande studier resulterade dock till att lägre årskurser, andra 
informella lärandemiljöer och liknande ämnesområden användes. Litteraturen som 
undersöktes har haft varierande resultat, eftersom dessa lärandemiljöer gav både negativa och 
positiva effekter på elevernas inlärning och intresse. Många studieresultat uttryckte att 
informella lärandemiljöer haft en positiv inverkan på elevers förståelse för begreppet, men 
precis som undervisningen vid skolan kan didaktiska utmaningar även förekomma där. Den 
främsta utmaningen med att undervisa om biodiversitet är elevers förståelse av dess breda 
innebörd. Följaktligen uppmanas det att pedagogens planering av besöket är betydelsefullt för 
elevernas inlärning vid dessa platser. Slutsatsen av denna rapport är tvådelad. Informella 
lärandemiljöer kan främja elevers förståelse och intresse för biodiversiteten. Dock, på grund 
av brist på forskning som behandlar våra frågeställningar, kommer det krävas ytterligare 
studier för att otvivelaktigt kunna besvara frågeställningarna. 
 
 

 



 

Förord  
Beslutet om att utforska om vilken inverkan informella lärandemiljöer har under 
undervisningen grundar sig på vårt gemensamma intresse för hur andra lärandemiljöer kan 
gynna den framtida undervisningen. Främst associeras lärandet med skolan och 
klassrumsundervisning, men lärandet sker varje dag, på olika platser, på olika sätt och av 
olika anledningar. Under vår egna skolgång uppskattades skolbesök då dessa oftast hade en 
positivt inverkan på vår motivation. Detta bidrog också till vårt val av arbete, eftersom det 
uppstod funderingar om vilka effekter besöken kunde ha på elevers intresse för ämnet och 
deras inlärning. Sådan kunskap kan gynna oss i vår framtida yrkesutövning som ämneslärare i 
biologi, men ävenså gynna framtida och nuvarande lärare i deras undervisning. Av den 
anledningen anser vi att ämnet är relevant att undersöka.  
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1 Inledning 
Många informella lärandemiljöer, såsom botaniska trädgårdar och museer, har genom tiderna 
inspirerat elever. Dock har studier visat att lärare inte använder sig av informella 
lärandemiljöer som undervisningsresurser och att elevers intresse för de naturvetenskapliga 
ämnena minskat (Braund & Reiss, 2006; McComas, 2006; Martin m.fl., 2016). Ett exempel 
som styrker detta är en studie gjord av Porozovs, Liepniece och Voita (2015), där man 
intervjuade 279 gymnasieelever. Enbart 58% av eleverna som deltog i undersökningen tyckte 
att biologiundervisningen var intressant. Resterande elever menade att de inte eftersträvade 
till att välja något yrke kopplat till ämnet. Två andra identiska undersökningar, som 
genomfördes 1983 och 2011, indikerade att intresset för biologiundervisningen började 
minska så tidigt som under grundskolan, mer specifikt mellan årskurs tre till fyra (Randler, 
Osti & Hummel, 2012). Det tydliggjordes även att den senaste undersökningen uppvisade en 
ytterligare minskning av elevernas intresse från den första, med 10% (Randler, Osti & 
Hummel, 2012).  
 
Den klassiska katederundervisningen, med tungt ämnesinnehåll kan vara en bakomliggande 
faktor till elevernas minskade intresse, av den orsaken att majoriteten av eleverna inte 
föredrog att arbeta med läroböckerna, uppgifter eller arbetspapper (Porozovs, Liepniece och 
Voita, 2015). Informella lärandemiljöer kan däremot lyfta elevers uppmärksamhet, genom de 
visuella upplevelserna, diskussionerna och det “fria lärandet” som avspeglar den 
undervisningsmiljön. Det finns exempel där informella lärandemiljöer har väckt ett stort 
intresse hos människor och spelat en avgörande roll för deras motivation (Fallik, Rosenfeld & 
Eylon, 2013; Braund & Reiss, 2006). Den framstående evolutionsbiologen, Stephen Gould, är 
ett sådant exempel, då en sådan inspirationsplats bidrog till den utbildningen han valde 
(Mccomas, 2006).  
 
Biodiversiteten behandlar olika delar och kan samtidigt kopplas till flera fält som berör 
människan. Exempel på dessa är mat, medicin, vattenkontroll, klimatkontroll, pollination, 
kultur, etiska värden samt emotionella och underhållande upplevelser (Yli-Panula m.fl., 
2018).  
 
Inom biologiundervisningen har fler studier visat att större djur engagera eleverna och 
därmed har undervisningen om växter och mindre djur, till exempel leddjur, upplevts som 
utmanande av lärare (Kinchin, 1999 ; Wandersee, 1986; Snaddon m.fl., 2008; Snaddon & 
Turner, 2007; Gayford, 2000). Elevernas bristande intresse för dessa organismer kan vara 
problematisk, på grund av att växter och insekter utgör en stor och viktig del av den 
biologiska mångfalden på vår planet. Forskare och lärare menar att det är något som måste 
hållas vid liv för den framtida generationen (Yli-Panula m.fl., 2018). För att därmed påminna 
eleverna om hur omfattande den biologiska mångfalden är, anser många forskare, enligt 
Lindemann-Matthies (2006), att undervisning utanför den traditionella klassrumsmiljön bör 
vara mer effektiv och underhållande för eleverna.  
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1.1 Biodiversitet  
Biodiversitet är ett koncept i biologiundervisningen som kan vara svårt att undervisa om 
(Navarro-Perez & Tidball, 2012). Johan Stendahl, docent inom institutionen för mark och 
miljö på SLU (sveriges lantbruks universitet) beskriver begreppet som följande: "Med 
biologisk mångfald - eller biodiversitet - avses variationen bland levande organismer i all 
miljöer, inklusive land- och vattenmiljöer, samt de ekologiska relationer och processer som 
organismerna ingår i. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter samt mångfald av 
ekosystem." (2020).  
 
Begreppet biologisk mångfald kan därmed ha flera olika definitioner. Samtidigt förmedlar 
begreppet vikten av att bevara den mångfalden av arter som finns så att dem kan frodas och 
överleva (Sadava m.fl., 2014). Biologisk mångfald kan därigenom delas upp i följande tre 
nivåer:  
 

1. Variationen inom arten, exempelvis olika genpooler inom en art. Ett förslag är hur 
många alleler ett locus kan innehålla eller hur mycket polymorfism som skett i ett 
genome (Sadava m.fl., 2014). 
 

2. Variationen av artrikedom inom ett specifikt ekosystem, till exempel en savann eller 
ett träsk och hur dessa arter samlever med varandra inom sitt egna eller närliggande 
ekosystem (Sadava m.fl., 2014). 
 

3. Biodiversitet på en ekosystemnivå, samt hur de interagerar inom och mellan varandra. 
Efterliknar andra nivån men behandlar även funktionen av hela ekosystemet inom 
dess egna och andra system. Exempel är hur allt inom en slätt fungerar och hur det 
samverkar med en närliggandes skogs ekosystem (Sadava m.fl., 2014). 

 
I skolan blir biodiversitet aktuellt i Biologi 1 (Skolverket, 2011). I enighet med ämnesplanen 
ska biologisk mångfald behandlas under ämnesområdet “ekologi”, i samband med 
människans påverkan på vår planet. Ett område som präglar dagens undervisning om 
biologisk mångfald är artbestämning, där elever kan lära sig om vad som utgör en specifik 
organism eller art (Randler, 2008). Genetiken ges avsevärd mindre uppmärksamhet i skolan 
än exempelvis artbestämning (Yli-Panula m.fl., 2018). Detta är ett problem eftersom alla 
nivåerna inom biodiversiteten är av vikt för att eleverna tydligare ska förstå dess breda 
innehåll.  
 
Gayford (2000) menar också att den biologiska mångfalden kan kopplas till andra 
ämnesområden i biologin, exempelvis evolution och ekologin. På grund av tidsbristen har 
inte pedagoger lyckats förankra dessa ämnesområden och nivåer med varandra i 
undervisningen. Konsekvenserna av det kan innebära att eleverna erhåller bristande 
kunskaper om förståelsen för begreppets olika nivåer och samspelen mellan dessa. Ett 
exempel som kan användas är evolutionära händelser, till exempel naturlig selektion. Ett 
förslag är teorin bakom insekters storlek och den ökande halten av syrgas på jordytan. Under 
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slutet av den geologiska eran paleozoicum, gavs Meganeuropsis möjligheten att under lång 
tid bli större som individer. Men dess ökning i storlek var inget planerat, utan ett resultat av 
samspelet mellan fotoautotrofa organismer, miljön och variationen av dess genetiska 
arvsmassa. Den naturliga selektionen nyttjades, vilket resulterade till en ökning i deras 
population och därmed deras genetiska variation (Sadava m.fl., 2014, s. 505; Nel m.fl., 2018). 
Likväl kan elever ägna sig åt att diskutera invasiva främmande arters påverkan på det svenska 
ekosystemet och hur andra arters fortlevnad hade påverkats. (Poppenwimer m.fl., 2015; 
Bermidez & Lindemann-Matthies, 2018). 
 

1.1.1 Didaktiska utmaningar  
För att komplettera lärarens undervisning används läroböcker. Enligt Ferlin (2011) har tre 
studier indikerat att läroböcker “...utgör också i hög grad den kunskapsbas som lärarna 
undervisar utifrån” (s. 73). Dessvärre granskas inte läroböckerna av experter, utan istället av 
författarna och förlaget. Därmed garanteras inte att informationen stämmer överens med 
vetenskapen. Ett exempel på detta uppvisar Ferlin (2011) i sin läroboksanalys av sex olika 
biologiböcker för högstadiet. Enbart hälften förklarade definitionen av biologisk mångfald, 
trots att begreppet användes i alla böckerna. Likaså menade Ferlin på att “Faktafel 
förekommer i alla böcker men i olika utsträckning och av varierande komplexitet” (2011, 
s.81). Exempel på detta är formuleringen om att “fåglar är de enda ryggradsdjur som kan 
flyga”, vilket exkluderar flygande däggdjur som till exempel fladdermöss. Problematiken 
med det är att innehållet i böckerna avspeglar en felaktig återgivning av artrikedomen och 
den genetiska variationen på vår planet. Likväl är det en risk att lärarnas kompetenser inom 
området är bristfälliga (Gayford, 2000), eller att tiden inte är tillräcklig för att granska 
litteraturen, vilket kan resultera till att pedagogen förbiser sådan faktafel.  
 
Undervisningen om biodiversitet kan bestå av flera didaktiska utmaningar än enbart 
läroböckers validitet. En sådan faktor är begreppets definition. Den pedagogiska utmaningen 
här är att pedagogen ska lyckas förmedla dess betydelse för eleverna så att det gynnar deras 
lärande och förståelse för begreppet. Som exempel menar Navarro-Perez och Tidball (2012) 
att biodiversitet måste integreras utanför miljöundervisningen samtidigt som eleverna ska 
uppmanas till att utforska begreppets olika betydelse utifrån ett kritiskt förhållningssätt. En 
annan faktor som påverkar undervisningen är vikten av att skapa mening bakom förlusten av 
biologisk mångfald. Under föregående studie analyserades studieresultat och frågeformulär 
som visade att jordens befolkningen inte bekymrade sig om denna förlust på variation 
(Navarro-Perez & Tidball, 2012). Att förena människan med naturen skulle eventuellt kunna 
bidra till människors förståelse. Enligt Navarro-Perez och Tidball (2012) är det många 
forskare som visar att undervisning för barn och ungdomar bör främst sätta fokus på att göra 
dem bekanta med naturen, med hjälp av diverse aktiviteter. Samtidigt utgör människors 
relation till naturen en ytterligare utmanande faktor. Majoriteten av jordens befolkning är 
bosatta i städer, där människan påverkat ekosystemet och därför relationen till sin omgivning.  
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‘Plant blindness’ utgör en ytterligare utmaning i undervisningen (Sanders, Ryken & Stewart, 
2018). Med ‘plant blindness’ menar Wandersee och Schussler (1999) “... the inability to see 
or notice the plants in one’s own environment” (s. 82). ‘Plant blindness’ påverkar dessutom 
ens förmåga att förstå växternas vikt hos både människan och vår planet, enligt skribenterna. 
Anledningen till detta är för att växter kan upplevas som oväsentliga eftersom människan 
klassificerar dem som underordnade djuren. För att därmed frigöra elevers fördomar om 
växter kan undervisningen bedrivas på botaniska trädgårdar (Sanders, Ryken & Stewart, 
2018). 
 
När man lärt ut om biodiversitet, anser Yli-Panula m.fl. (2018) att en blandning av 
lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning har använts. Detta påstås eftersom att 
kombinationer av presentationer, grupparbeten, instruktioner, ICT med mera har använts 
(Yli-Panula m.fl., 2018). Även metoder, mer vanligt för biologin, såsom experiment, långtids 
projekt, problem orienterande uppgifter och lektioner utanför skolan användes. De olika 
metoderna baserades på årskursen som eleverna gick. I lägre åldrar var det mer 
förekommande att ta med klassen ut, för att upptäcka och undersöka biodiversiteten utomhus. 
Eleverna fick därigenom lära sig om hur allt som upptäcktes påverkade varandra. Sådan 
undervisning var däremot sällsynt för äldre elever därför att undervisningen bedrevs i 
klassrummet, genom exempelvis presentationer eller arbeten (Yli-Panula m.fl., 2018).  
 

1.1.2 Användbara lärandeteorier 
Kunskap kan förstås på olika nivåer genom fakta, koncept, metoder eller metakognitivt 
tänkande. Lärare använde olika metoder för att bedöma om eleverna anammade kunskap på 
alla dessa nivåer. Att använda sig av nycklingsböcker, se uppvisningar av djur på plats eller 
få en inblick i en fröförvaring på området gynnade kunskap om metoder som kan användas 
för att förstå biodiversitet. Metakognitivt tänkande kan gynnas genom att pedagogen utgår 
ifrån eleven för att ställa de rätta frågorna, till exempel varför en fågel kan leva just här eller 
varför en växt trivs mer i skuggan än i solen. För att eleverna ska förstå ämnesinnehållet kan 
olika metoder användas (Yli-Panula m.fl., 2018). Exempel är att låta eleverna analysera och 
jämföra mätbara värden eller observationer från lektionen, eller skapa ett diagram med bilder 
över arter som skådats (Yli-Panula m.fl., 2018).  
 
När biodiversitet sätts i förbindelse med andra ämnesområden som inte förväntades, såsom 
ekonomi och samhälle, kan det bli svårt att förstå betydelsen för begreppet. Både elever och 
lärare ska ges möjligheten att ta till sig och förstå en term som idag fortfarande har en vag 
definition. Detta eftersom det kan medföra att eleverna skapar sina egna uppfattningar om 
begreppets innebörd. Kunskapstriangeln kan på motsvarande sätt visa hur kunskap lärs ut i 
undervisningen. Hörnen motsvarar läraren, eleven och ämnesinnehållet. Relationen mellan 
vardera hörn kan sammanfattas i par. Förbindelsen lärare-elev innebär att läraren bör skapa 
goda relationer med eleverna och kunskaper om elevernas kompetens. Elevers förkunskaper 
och uppfattningar om ämnesinnehållet avspeglar relationen mellan elev-innehåll, vilket blir 
lärandets utgångspunkt. Slutligen avspeglar förbindelsen mellan lärare-innehåll pedagogens 
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didaktik- och ämneskompetens (Lindström & Pennlert, 2016). Tidball (2012) framför i sin 
studie att elever bör ges chansen att självmant utforska begreppets betydelse och dess olika 
teman. Med hjälp av pedagogen bör eleverna således vägledas mot att fokusera på 
värderingarna, meningen och användningen av den del av biodiversitet som de undersökt.  
 
John Deweys formulering om “learning by doing”, där han menar att den teoretiska 
kunskapen bör kombineras med praktiska inslag, underlättar elevers inlärning (Lundgren 
m.fl., 2014). Dewey menar med detta att skolarbetet ska ge eleverna mer förutsättningar och 
att arbetet i skolan ska vara mer elevcentrerat. Ges elever möjligheten att utöva praktiska 
inslag i naturvetenskapen, som inom biologin, kan det medföra att de enklare förstår teorin. 
Han menade att det krävdes handling från elever för att dem skulle komma till insikt med vad 
de lärt sig. Genom att bara lära sig teoretiska inslag genom läsning eller resonemang så skulle 
eleverna inte förväntas förstå vad dem tagit in (Lundgren m.fl., 2014).  
 
Vygotskij utvecklade också en teori som nämnder den proximala utvecklingszonen. Med 
detta menas att en elev kan uppnå nya kunskaper eller färdigheter när dem väl har lärt sig 
behärska en färdighet. Ett exempel är om en elev lär sig hur en blomma växer. När den väl 
besitter denna kunskapen så kan eleven med dess hjälp lära sig hur ett träd växer. I början så 
krävs det att den lärande får mycket stöd från den som lär ut. Den som lära ut leder den 
lärande och får den att uppmärksamma det som är viktigt. Ju mer den lärande sedan lär sig, ju 
mindre stöd av den som lär ut kommer behövas, tills stödet slutligen upphör, då eleven 
bemästrat kunskaperna och färdigheterna (Lundgren m.fl., 2014).  
 

1.2 Informella lärandemiljöer 
Informella lärandemiljöer klassificeras som “... science learning that occurs outside the 
traditional, formal schooling realm…” (Dierking m.fl., 2003, s.108). Med detta i åtanke kan 
samhällets offentliga platser, men även tidningsskrifter och dokumentärer förknippas som 
sådana lärandemiljöer. I jämförelse med lektioner som är bedrivna i klassrummet upplevs 
dessa lärandemiljöer inträffa där människor är mer socialt interaktiva, fria och självcentrerade 
(Wellington, 1990; Hofstein, Nahum & Shore, 2001). Dessutom förekommer fler resurser på 
dessa platser, till skillnad från skolan, som på grund av deras resursbrist blir en begränsad 
arbetsplats (McComas, 2006).  
 
Oftast jämförs botaniska trädgårdar eller naturhistoriska museer med naturreservat och man 
förbiser att olika typer av lärandemiljöer kan ha olika grader av informalitet. Jämförandet av 
dessa är inte möjligt eftersom de har olika förutsättningar (Yli-Panula m.fl., 2018). Däremot 
kan det finnas likheter och skillnader med dessa lärandemiljöer. En skillnad är att 
naturreservaten inte vanligtvis erhåller en guide, vilket innebär att läraren får aktivt lära ut. 
De flesta museer och botaniska trädgårdar har däremot anställda guider som man kan ha 
förtroende för. Ett annat exempel är utformningen av lärande miljöerna. Naturhistoriska 
museer och botaniska trädgårdar är skapta för att estetiskt tillfredsställa seendet, till skillnad 
från naturreservat vars syfte kan vara att bibehålla naturen utan att applicera mänskligt 
påverkande (Yli-Panula m.fl., 2018).  
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1.2.1 “Free choice learning” 

Det fria lärandet går emot den traditionella undervisningen och läroplanen då elevens tidigare 
intressen och kunskaper påverkar deras val av lärande. Elever väljer själva vad de vill lära sig 
utefter deras intresse och nyfikenhet. Inom didaktiken används de didaktiska frågorna “vad, 
hur och varför”. “Vad” syftar till innehållet som ska bedrivas i undervisningen, “hur” avser 
vilka sätt undervisningen ska bedrivas och “varför” anspelar anledningen av valet för 
undervisning eller undervisningsinnehållet (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Eftersom det 
fria lärandet genomsyrar dessa informella lärandemiljöer kan eleverna själva ha ett inflytande 
på dessa didaktiska frågor (Falk, 2004). Detta för att eleven oftast anammar kunskap om 
sådant som hen tycker är intressant och relevant för den själv (Falk, 2005). När eleven ges 
möjligheten till att påverka sin inlärning, observera sådant som hen gillar eller jobba med ett 
innehåll hen känner ett större intresse för, blir undervisningen mer underhållande och mer 
motiverande (Sandifer, 2003 ; Falk, 2004).  
 
 

1.2.2 Museum 
Museer är ett exempel på informella lärandemiljöer (Martin m.fl., 2016). Guidade turer med 
experter kan lyckas framföra naturvetenskapens användbarhet i vårt samhälle och hjälpa 
elever anknyta ämnet till deras vardag. Besök av dessa slag kan därför påverka elevernas 
intressen och motivation positivt (Martin m.fl., 2016).  
 
Naturhistoriska museers betydelse för samhället har varierats genom tiderna. Allt från att 
bevara samlingar av diverse flora och fauna, konserverat förhistoriska- men även nuvarande 
arter, till dess användning som ett allmänt kommunikationsverktyg för medborgare (Kimble, 
2014). I början på 1800-talet har engelska museers ursprungliga syften varit att lära ut 
samhällsmedborgare som tidigare inte fått genomföra en formell inskolning 
(Hopper-Greenhill, 2007). Än idag anses dessa platser som användbara resurser för skolans 
biologiundervisning (Cox-Petersen m.fl., 2003). Lärandemiljön används främst för att 
komplementera undervisningen och läroplanens mål, med autentiska objekt och miljöer vars 
mål är att avbilda den realistiska naturmiljön (Krombaß & Harms, 2008).  
 
 

1.2.3 Botaniska trädgårdar 
Djur kan förefalla mer intressanta, till skillnad från växter, främst på grund av deras storlek, 
rörlighet och läten. Eftersom växter har en sämre förmåga att intressera elever krävs det att 
pedagogen aktivt uppmärksammar dem (Sanders, 2007). Wandersee och Schussler (1999) 
menar att botaniska trädgårdar är en användbar plats att arbeta med synliggörandet av växter. 
Eleverna ges därmed möjligheterna att röra sig, se och socialt interagera med dess flora som 
utgör utgångspunkten för platsen.  
 
Likt museer har dagens botaniska trädgårdar flera mål med sin verksamhet. De används inom 
forskning, som läroplatser, men också som en destination där allmänheten kan socialiseras 
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(Schulman & Lehvavirta, 2011). Forskning bedrivs genom att många av dessa trädgårdar har 
samarbeten med universitet eller tillhör universiteten. Sådan forskning berör inte enbart 
botanik eller konserveringen av växter, utan även klimatförändringar och hållbar utveckling. 
Botaniska trädgårdar har trots allt många resurser på olika växter som bland annat invasiva 
arter, giftiga arter och herbarium (torkade växtsamlingar) (Primack & Miller-Rushing, 2009). 
Dessa trädgårdar brukar däremot förbises som användbara/intressanta lärandemiljöer 
(Sanders, Ryken & Stewart, 2018). Om lärare genomför en utflykt med sina elever till en 
botanisk trädgård så finns emellertid valmöjligheter till att utnyttja platsen för undervisning 
därför att diskussioner, workshops och möjligheten till ett fritt lärande kan bedrivas 
(Kneebone, Willison & Leadlay, 2007) 
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Naturhistoriska museer och botaniska trädgårdar är offentliga platser där den biologiska 
mångfalden representeras och värnas om. På naturhistoriska museer skapar man en förståelse 
över den biologiska mångfaldens historia och tillkomst. Dess motsats men minst lika viktiga 
lärandemiljö är de botaniska trädgårdar som bidrar med levande flora och fauna. Dessa 
platser väcker enligt Braund och Reiss (2006) starkare och mer positiva känslor hos eleverna, 
i motsats till skolans katederundervisning. Med denna vetskap utvecklades intresset och 
nyfikenheten på hur dessa informella lärandemiljöer kan användas i ens biologiundervisning 
och bidra till ett ökat intresse och motivation om biologisk mångfald. Till följd av detta 
resulterades två olika, men kopplande, frågeställningar som utgör syftet med denna litterära 
rapport:  
 

1. Vilken påverkan har informella lärandemiljöer på gymnasieelevers intresse och 
lärande om biodiversitet och den biologiska mångfalden? 
 

2. Hur kan botaniska trädgårdar och museer användas för att undervisa om biologisk 
mångfald? 

 
Frågeställningarna avspeglar även två av de tre didaktiska frågorna som nämnts tidigare av 
Sandell, Öhman & Östman (2003), nämligen hur- och varför-frågan. Den första 
frågeställningen kopplas till varför-frågan då det eventuellt kan besvara frågan om varför 
man väljer att genomföra en lektion på sådana miljöer. Den andra frågeställningen 
jämförelsevis svarar för den didaktiska frågan hur, eftersom utgångspunkten är att undersöka 
de lämpligaste metoderna att undervisa om biologisk mångfald på dessa informella 
lärandemiljöer.  
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2 Metod 
Litteraturarbete är baserat och skrivet utifrån forskningsresultat som är “peer-reviewed. Trots 
rådande omständigheter som varit under året då arbetet genomfördes har möten anordnats, 
både online och på plats i lokaler för att diskutera och revidera texten och litteraturen som 
använts.  
 
Inledningsvis började vi med samlandet av litteraturen. Litteratur som har använts under 
tidigare ämnesdidaktiska kurser nyttjades. Likaså har vi sökt efter relevant litteratur genom 
olika databaser, exempelvis Google Scholar, Supersök på Göteborgs Universitetsbibliotek, 
EDUCATION research complete och Education Resource Information Center (ERIC). För att 
få fram den relevanta litteraturen användes tänkbara sökord, såsom “Museum”, “Botanical 
Gardens”, “Biodiversity” och “Education”. För att bredda sökningen användes nya sökord, 
tagna från upphittad litteratur. Sökorden var “Learning methods”, “Informal learning 
environments” och “Teaching methods”. Vi använde olika kombinationer av dessa sökord i 
deras grundform. Slutligen användes snöbollseffekten, vars innebörd är att man söker vidare 
på referenserna som använts i en relevant rapport/artikel. Majoriteten av litteraturen som 
hittades var skriven på engelska. Däremot har vi också hittat två nordiska studier, en 
genomförd i Sverige och en i Danmark.  
 
Vår utgångspunkt var att använda oss av studier gjorda på gymnasieelever och därmed 
användes sökfilter där “Upper secondary school” kunde markeras. Genom detta filtrerades all 
litteratur, som inte associerades med gymnasiet, bort. Dessvärre behövdes studier av lägre 
årskurser, andra informella lärandemiljöer och liknande ämnesområden användas, för att 
bredda underlaget. 
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3 Resultat 
Enligt Skolverket (2011) är gymnasieelevernas observationer, kreativa sidor och 
nyfikenheten viktig och bör därför tillvaratas i undervisningen. Naturhistoriska museer och 
botaniska trädgårdar ger elever möjligheten att fritt lära sig utefter deras intressen och ger 
läraren möjligheten till att grunda undervisningen utefter elevernas nyfikenhet (Falk, 2004). 
Genom detta kan läraren interagera med alla eleverna enskilt och utefter det anpassa sina svar 
för att eleven ska förstå. Sammanfogningen av klassrumsundervisning och informella 
lärandemiljöer har påvisats främja elevers förståelser om hur kunskaper de lär sig går att 
förankra i verkligheten (Kim & Dopico, 2016). Ett studieresultat har belyst att 
intresseväckande situationer sker genom att man utnyttjar ett flertal variabler, såsom 
“överraskning”, “nyheter” och social interaktion (Dohn, 2011). Med överraskning, menar 
Dohn (2011) information som förvånade och inte förväntades av eleverna. Nyheter däremot 
innebär ny information som eleverna fick ta del av och som påverkade intresset. Här räknas 
inte “överraskningar” med, eftersom eleverna inte hade färdiga förväntningar som 
motbevisades. Sist har vi social interaktion där eleverna får möjlighet att arbeta praktisk på 
plats. Exempel på praktiska aktiviteter är att samla material, observera arter, dokumentera allt 
de ser, vara i professionella laboratorium eller handskas med material som var otillgänglig på 
skolorna.  
 
Enligt Dohn (2013) kan elevers intresse förknippas med deras känslor. För att identifiera 
deras intresse kan pedagogen således uppmärksamma elevernas leende, utbristande av 
positiva utrop och deras engagemang under besöken (Barriault & Pearson, 2010). Ett 
exempel som förstärker känslornas associering till de informella lärandemiljöerna avspeglas 
när en grupp av elever gavs möjligheten att åka till en djurpark och botanisk trädgård för 
undervisning (Sanders, 2007). På djurparkerna synliggjordes positiva aspekter, bland annat 
att man fick se levande djur, framför allt djur som man aldrig tidigare sett förut. Även 
negativa känslor kunde summeras på grund av lukter och synen på de inburade djuren. 
Sanders (2007) antyder att botaniska trädgårdar fungerar enhetligt, då elever genomförde 
liknande lektioner på sådana trädgårdar, med ett liknande resultat. Att enbart observera 
växter, ansågs som tröttsamt av eleverna, vilket var en negativa aspekt som lyftes på 
botaniska trädgårdar. 
 
 

3.1 Användbara verktyg för informella lärandemiljöer 
För att besvara “hur-frågan” i frågeställningen, “Hur kan botaniska trädgårdar och museer 
användas för att undervisa om biologisk mångfald?”, undersökte vi arbetsformer som 
används under sådana besök. Enligt Öhman och Östman (2003) har arbetsformer en 
betydelsefull påverkan på undervisningens effekt. Öhman och Östman (2003) framför 
dessutom att elevernas erfarenheter och föreställningsvärld är viktigt. Planerandet av aktiva 
arbeten, likt grupparbeten eller egna undersökande uppgifter, bör därför vara en utgångspunkt 
för elevers lärande. 
 
Ett användbart verktyg är arbetshäften, vilket kan stödja läraren i hens undervisning. 
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Arbetshäfterna kan bistå för att strukturera besöken, eller komplementera materialet som 
visas på den informella platsen (Krombaß & Harms, 2008). Det är upp till varje lärare att 
konstruera arbetsbladen som den själv anser gynnar elevgruppen. Följaktligen är det 
nödvändigt att arbetshäften bör väcka intresset hos eleverna, då studier indikerar på elevers 
missnöje med dess användning, eftersom det påverkar deras fria lärande (Krombaß & Harms, 
2008). Arbetshäfternas utformning blir därav betydelsefull för att främja elevernas inlärning 
om den biologiska mångfalden. För att konstruera användbara häften har Krombaß och 
Harms (2008) sammanställt viktiga faktorer, från ett flertal studier, som bör åtgärdas:  
 

- Frekvens och utsträckning: Arbetshäften bör användas sparsamt (Price & Hein, 1991). 
eftersom en regelbunden tillämpning kan missgynna elevernas lärande. 
 

-  Fritid: Elever ska ha möjligheten att fritt utforska utställningarna, antingen innan eller 
efter momentet.  
 

- Val: Elever ska ges möjligheten att välja dess uppgifter, vilket kan innebära att 
pedagogen erfordras till göra flera frågor som eleverna få välja mellan (Mortensen & 
Smart, 2007).  
 

- Vägledning: Arbetshäfterna ska komplettera besöket och vägleda elever som inte är 
familjära med miljön.  
 

- Samarbeten och social interaktion: Arbeten i mindre grupper är fördelaktigt. Elever 
ska även så ges möjligheten att välja sina egna arbetskamrater, eftersom detta anses 
påverka lärandet och motivationen.  
 

- Uppmärksamhet: Under besöken ska elevers uppmärksamhet läggas på det talaren 
eller läraren anser är viktigt. Samtidigt ska därför uppföljningsarbeten ske på skolan i 
efterhand (DeWitt & Osborne, 2007).  

 
För att elever ska kunna uppmärksamma och förstå det guiden eller läraren undervisar om 
krävs det att eleverna har förkunskaper om området. Att därför förbereda eleverna mentalt 
och kunskapsmässigt, genom bilder eller diskussioner, är betydelsefullt. En del, om inte alla 
elever kommer uppleva en ny miljö med nya objekt och utställningar som eventuellt aldrig 
betraktats tidigare. Uppmärksamheten kommer riktas till dessa objekt eller platser, som ett 
resultat av det fria lärandet, istället för att uppmärksamheten skulle ges åt talaren (McComas, 
2006).  
 
Likt arbetshäften finns andra verktyg som kan hjälpa läraren och eleverna. Exempel på dessa 
är förtest och eftertest (Randler, 2008). Genom förtest kan läraren få en bra inblick över 
elevernas förkunskaper om biodiversitet och vad som behövs fokuseras på. Med eftertest kan 
pedagogen i efterhand förstå vad eleverna lärt sig genom besöket. Parallellt kan eleverna med 
ett förtest få en överblick om vad som kommer behandlas. Att likaså ge elever tillgång till en 
identifikationsnyckel med illustrationer kan hjälpa eleverna identifiera och jämföra olika 
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arter. Vanliga nycklingsböcker anses dessvärre som utmanande av eleverna, eftersom 
instruktionerna kan tolkas annorlunda och enbart finns i textformat (Randler, 2008). Inga 
illustrationer medföljer som kan exemplifiera de olika nycklingsstegen. Dessvärre krävs det 
ett aktivt deltagande av eleverna under aktiviteten för att de ska lära sig av ett besök på dessa 
ställen (Yli-Panula m.fl., 2018). Det innebär att verktygen inte har någon påverkan förens 
eleverna använder sig utav dessa.  
 
Hanteringen av missuppfattningar efter ett besök på dessa informella lärandemiljöer är likaså 
viktigt. Har elever inte lärt sig något, lärt sig fel eller inte förknippat besöket till deras 
lärande, så bär läraren ansvaret för detta och inte eleverna. Det är pedagogens ansvar att 
strukturera ett besök med tydliga målsättningar (McComas, 2006). Ett fjärde verktyg kan 
innebära att lärare som upplevs fastna i sina traditionella undervisningsmetoder bör dra nytta 
av andra “lärare”/”experters” metodik, för att inspireras till nya arbetsformer (Gayford, 
2000). Det bör inte på motsvarande sätt vara ett problem att låta riktiga experter, som arbetar 
på dessa informella lärandemiljöer, undervisa om biodiversitet.  
 
Personen som genomför lektionen under besöket kan dessutom ha betydelse för eleverna. 
Elever blir oftast mer motiverade och intresserade när dem har andra klasskamrater som lär 
dem istället för läraren. Resultaten av skriftliga prov har däremot visat att elevers egna lärare 
är de lämpligaste utbildarna (Wiegand m.fl., 2012). Dock blir eleverna förståelse för 
biodiversitet överlag bättre genom att bedriva undervisningen på en informell lärandemiljö, 
oavsett om en lärare eller kurskamrat som undervisar (Wiegand m.fl., 2012). Detta eftersom 
det utgör grunden för peer-tutoring och cooperative learning. Med peer-tutoring menas att 
elever lär sig av varandra då en av dem bär på mer kunskaper än den andra (Williams, 
Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000). Den teoretiska grunden utgår ifrån Vygotskijs teorier 
om den proximala utvecklingszonen. Där förklaras varför båda eleverna gynnas av 
interaktionen mellan dem. Eleven med mindre kunskap ges möjligheten att lära sig av en 
annan kamrat och utmanas genom att behöva ställa frågor, diskutera och återkoppla eleven 
som undervisar. Parallellt lärs den undervisande eleven omformulera sig och ge respons på 
frågor för att hens kamrat ska förstå (Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000). 
Cooperative learning och andra sidan skiljer sig från peer tutoring, eftersom läraren delar upp 
eleverna i mindre grupper på 3-5 elever. Sammansättningen av elevgrupperna sker så att varje 
grupp består av elever med varierande kunskapsförmågor. Därefter gest varje grupp ett 
problem som de tillsammans ska reda ut. Eleverna förväntas här samarbeta, genom att dra 
nytta av varandras resurser, erfarenheter och färdigheter. Likaså förväntas eleverna diskutera 
och argumentera med varandra för att tillsammans uträtta problemlösningen (Williams, 
Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000).  
 
 

3.2 Lärandets informella utmaningar 
Med informella utmaningar menas de utmaningar som kan uppstå på informella 
lärandemiljöer. Läraren har en stor påverkan på undervisningen och elevers förståelse. Enligt 
Sturm och Bogner (2010) kan detta återspeglas av pedagogens inverkan på planeringen och 
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utförandet av lektionen. Läraren är således ansvarstagaren, då hen också planerar och 
bedriver undervisningen. Exempel på mindre bra lektioner antyder att planeringen varit 
bristfällig (Sturm & Bogner, 2010), vilket som tidigare nämnts kan skapa en skev bild hos 
eleverna om hur utflykten kan kopplas till lärandet som sker på skolan . Likaså kan 
problematik uppstå om elever inte deltar eller närvarar under besöken. Utmaningen här blir 
att låta elever som närvarade föra vidare kunskaper de lärt sig i mindre grupper, utefter 
peer-tutoring och cooperative learning metoden som beskrevs tidigare (Williams, Sheridan, 
Pramling Samuelsson, 2000) som ett annat sätt att lära.  
 
En ytterligare svårighet som existerat i dagens samhälle är sociala mediers inflytande på 
elever. I kombination med elevers bristande källkritiska förmåga, eller bristande kunskap av 
ämnet, kan opålitlig information påverka deras förståelse av omvärlden, i detta fall 
biodiversiteten. Internet, populärvetenskapliga magasiner och föräldrar influerar elevers 
lärande på motsvarande sätt. Även i skolan kan de få bristande kunskaper då läroböcker inte 
granskas eller uppdateras med jämna mellanrum, vilket gör att böckerna egentligen blir 
obrukbara (Kilinc m.fl., 2013 ; Gayford, 2010). Museer och skolor exkluderar varandras stöd 
och påverkan på ungas undervisning, delvis på grund att att dessa platser utgår ifrån olika mål 
och agendas (Kim & Dopico, 2016). Oavsett vilka mål dessa lärandemiljöer har är det givet 
att de strävar åt samma ändamål, att lära ut om kritiskt tänkande och bidra till människors 
kunskapsutveckling (Kim & Dopico, 2016).  
 
Hos yngre elever har studier visat på att platsen har en avgörande påverkan på deras intressen 
(Sanders, 2007). Eleverna gillar hemlighetsfulla platser och växthus som innehåller 
intressanta och fascinerande växter. I en annan studie fick man se att elever lyfte fler växter 
som de fick tillåtelse att vidröra än växter som man inte fick den tillgängligheten till 
(Askham, 1976). Att få fysiskt röra på växter göra att eleverna kommer närmare dem och kan 
med deras egna händer utforska varje del av växten. Utmaningen med detta är att man inte 
alltid får vidröra växterna, och definitivt inte röra utställningarna på dessa lärandemiljöer. 
 
Den slutliga utmaningen som förekom i studierna var att underliggande teori som togs upp i 
besöken upplevdes som utmanande för eleverna att förstå (Dohn, 2013). Därför är det 
önskvärt att anpassa undervisningen efter elevgruppens förutsättningar och nivå. Med detta 
sagt innebär det inte att ämnesinnehållet enbart ska behandla “simpel” kunskap. Under en 
studie som genomfördes av Griffin (2004) på gymnasieelever, indikerades det att 
underhållande besök bidrog till elevernas attityder, men att det samtidigt upplevdes som 
obetydligt för elevernas lärande. Det enda som eleverna ansåg som lärande var detaljer som 
guiden eller läraren förmedlade under rundvandringen. Exempel på sådant är att det existerar 
17 olika arter av pingviner. Dessa elever gavs även som uppgift att fylla i ett arbetshäften, 
vilket inte hade en positiv inverkan hos många. En elevs svar led som följande “... because 
you have to go around looking for the information, you haven’t got time to study the things 
we want to see” (Griffin, 2004, s. 63). Det gäller därmed att man har vetskap om hur man 
balanserar elevers behov till fritt lärande med lärarens behov av en kontrollerad undervisning.  
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3.3 Elevers förväntningar 
Oavsett var man gör en utflykt så kommer eleverna ha förväntningar om den. Elever anser 
platserna och aktiviteterna, kopplat till utomhusmiljöer som botaniska trädgårdar, som 
grundläggande påverkande faktorer för inlärningen (Sanders, 2007). Därför menar Sanders 
(2007) att det är viktigt med strukturen av besöket. En studie i Danmark (Dohn, 2013) som 
involverade 21 studenter mellan 17-19 år i en djurpark, visade på att eleverna förväntade sig 
en underhållande dag med varandra. Att man som gymnasieelev går till djurparken 
associerades inte till skolan eller inlärningen. Därmed såg inte eleverna platsen som en 
lärandemiljö, vilket indirekt påverkade deras motivation för lärandet. När Dohn (2013) 
intervjuade eleverna reflekterades Packers (2006) erfarenheter om lärande, vilket hänvisas 
som “learning for fun”. Frasens innebörd är att människan engagerar sig i sitt lärande om hen 
anser att innehållet är underhållande. Elever delade med sig av sina tankar under utflykten där 
de konstaterades att vanliga lektioner upplevdes som upprepande och att besöket till 
djurparken var önskvärt: 
 

It was great to get away [from school], it does give us different learning experiences 
because normally we just sit in the classroom and listen, it can be very monotonous, 
when you just sit here and do assignments and listen, and do assignments and listen… 
so [the zoo visit] was great just because of the variation. (Dohn, 2013, s. 2742) 
 

Informella lärandemiljöer har visats därför påverka elevers attityder positivt, genom de olika 
erfarenheter som skapas där (Dohn, 2013; Myers, Saunders & Birjulin, 2004). Detta svarar på 
den första frågeställningen om vilken påverkan de informella lärandemiljöerna har på 
elevernas intresse och lärande om biodiversitet. För att ytterligare besvara denna fråga följer 
två avsnitt som behandlar forskningsresultat inom naturhistoriska museer och botaniska 
trädgårdar.  

3.4 Naturhistoriska museums inverkan på undervisningen 
Deltagare ur en studie av Scharon (2016) har visat på att undervisning i naturhistoriska 
museer ökar kunskapsutvecklingen och deras självförtroende kring utövandet av 
naturkunskap. Informationen lärdes ut mer exakt och kunskapen bevarades långt efter 
besöken. Scharons slutsats efterliknar Stevensons (1991) studieresultat, där många studerande 
lyckats återberätta viktiga detaljer, sex månader efter deras besök på naturhistoriska museer. 
Likaså menar deltagarna på Scharons (2016) studie att deras medvetenhet om 
karriärmöjligheter förbättrades.  
 
En annan undersökning, gjord av Gregory Kimble (2014), indikerade att yngre 
grundskoleelever kan lära sig om biodiversitet på tre olika informella lärandemiljöer. En av 
dessa var naturhistoriska museer, till följt av djurparker och vetenskapscentrum med fokus på 
miljön. Eftersom undersökningen dokumenterades genom filmning insåg Kimbel i efterhand 
att elever identifierade arter genom observationer och med hjälp av arbetshäften. Eleverna var 
likaså samarbetsvilliga och ivriga att hjälpa varandra hitta de olika arterna. Kimbel (2014) 
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hörde eleverna läsa ur skyltningen och utbrista diverse överraskande sevärdheter, som 
exempelvis en tiger. Arter som inte skådats tidigare artbestämdes genom diskussioner mellan 
eleverna och ledde oftast till oeniga svar. Naturhistoriska museer kan således visa på att det är 
ett användbart verktyg för att utveckla yngre elevers observationer, artbestämning, 
undersökande, diskussioner och läsförmåga (Kimble, 2014).  
 
Att elevers lärande gynnas av museibesök visas av flertalet studier (Kimble, 2014; Scharon, 
2016; Dohn, 2013; Myers m.fl, 2004; Meredith m.fl., 1997). Det finns även studier som visar 
på andra ämnesområden som har dragit nytta av museer, såsom human fysiologin (Martin 
m.fl., 2016) och evolutionsbiologin (Spiegel m.fl., 2012). Elevernas intressen och positiva 
attityder gentemot dessa arbetsområden ökade som resultat av besöken. 
 
Emellanåt kan små detaljer skapa problem i undervisningen. I en studie gjord av Randler 
(2008) så upplystes inte bara vikten med lärprocessen utan också mängden av information 
som delgavs eleverna. Innebörden med undersökning var att dela in elever i två olika grupper. 
De olika grupperna skulle därmed genom olika lärandetekniker memorera olika arter. Den 
ena gruppen fick memorera djurs namn i samband med att de fick se på uppstoppade 
exemplar, till skillnad från den andra gruppen som enbart gavs en presentation med bilder. 
Till en början gavs eleverna fjorton olika arter att instudera, men resultatet visade att båda 
elevgrupperna hade lika stora svårigheter att memorera så många arter. Längre fram 
genomfördes därför ett nytt test där eleverna fick öva in sex olika arter. Resultatet indikerade 
att eleverna med de uppstoppade exemplarerna enklare memorerade djuren. Studien visar 
även på att mängden information är betydelsefull för hur bra eleverna lärde sig för stunden, 
men också långvarigt.  
 
Biodiversitet är kompatibel med den offentliga kunskapen som framhävs på naturhistoriska 
museer (Krombaß & Harms, 2008). En miljö med stillastående djur kan enklare observeras 
av elever än undervisning ute i naturen (Randler, 2008). Detta för att elever kan vara ovana 
att handskas med levande djur (Randler, 2008). Många djur är följaktligen besvärliga att få 
tillgång till på grund av olika begränsningar, exempelvis miljön och årstider, men likaså djurs 
svåråtkomliga habitat, exempelvis djupvatten fiskar. Naturhistoriska museer avspeglar även 
det liv som tidigare existerat, vilket kan hjälpa eleverna skapa en uppfattning om den 
biologiska mångfaldens utveckling (Cordero, 2009). 

 
3.5 Botaniska trädgårdars inverkan på undervisningen 

Kunskap kan utvecklas genom en endags aktivitet på botaniska trädgårdar. Detta visas i en 
studie (Sellmann & Bogner, 2013) med gymnasieelever där man jämförde resultatet mellan 
en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp. Undersökningsgruppen, som var 108 elever, 
tog genomförde undervisningen på en botanisk trädgård, till skillnad från kontrollgruppen 
som vara kvar i skolan. Kontrollgruppen utgjorde 37 elever. Innan undervisningen 
genomfördes ett förtest som kontrollerade elevernas förkunskaper. Efter undervisningen 
genomfördes ett flervalsprov för att avgöra effekterna som utomhuspedagogiken har haft. För 
varje rätt svar gavs eleven ett poäng, medans ett fel svar gav noll. Därefter analyserades 

16 



resultaten med hjälp av en programvara och resultatet som gavs jämfördes med förtestet. 
Utslaget visade på att botaniska trädgårdar kan användas som informativa platser för 
miljörelaterade frågor. Likt biodiversitet, är klimatfrågor abstrakta och kan vara utmanande 
för eleverna att förstå (Sellman & Bogner, 2013). Skribenterna menar också på att liknande 
resultat borde nås genom undervisning på andra botaniska gårdar, även om miljön eller floran 
kan variera. Sellman och Bogner anser att botaniska trädgårdar ger eleverna möjligheten att 
kunna utforska andra ekosystem och klimat och att detta, tillsammans med artrikedomen på 
dessa platser, kan avbilda “...a window to the world,...”(s.417). 
 
Botaniska trädgårdar, likt andra planteringar kan bidra till elevers botaniska kunskaper och 
nyfikenhet (Sanders, 2007). Likaså har man sett att samarbetsövningar utgör en stor del i 
undervisningen (Braund & Reiss, 2006). Sellman och Bogner (2013) undersökte 
användbarheten av dessa platser för miljöundervisningen och resultatet visade att 
gymnasieelevers kunskap ökade. Botaniska trädgårdar kan därmed vara en givande 
upplevelse för eleverna. Dock så menar Randler (2008) att pedagogen måste förbereda 
eleverna på det som kommer att ske. Faktorer som kan påverka besöken är 
uppmärksammandet av nya arter eller att eleverna för första gången får se djur de känner igen 
framför sig. Även den nya miljön kan medföra olika störningsmoment som eleverna inte är 
vana vid, såsom en blåsig dag, dimma som döljer synen eller störande ljud från omgivningen. 
Är dem inte förberedda på detta innan dem bege sig kan det då leda till att dem lär sig mindre 
på ett ställe som en botanisk trädgård än i ett klassrum (Randler, 2008). 
 
I en annan studie (Drissner m.fl, 2014) medverkade ett hundratals gymnasieelever på en 
upplevelsebaserad lektion. En del av dessa elever genomförde lektionen utomhus, medans 
resterande utgjorde kontrollgruppen och genomförde samma innehåll i klassrummet. Målet 
var att jämföra elevers ämneskunskaper och attityder mot mindre djur, såsom insekter, på 
dessa lärandemiljöer, men ävenså undersöka om deras lärande främjades. De utvalda 
deltagarna fick därefter skriva en uppsats om insekter. Resultatet indikerade på att eleverna 
som medverkade under utomhus undervisningen blev mer medvetna om dessa mindre djur 
vilket resulterade till att attityderna gentemot organismerna ändrats. Eleverna hade mindre 
missuppfattningar om insekterna i deras uppsatser i jämförelse med kontrollgruppen. 
Elevernas uppfattningar om smådjur förbättrades, då eleverna ansåg dem som mer 
fascinerade, användbara, viktiga, ofarliga och mer värt att skydda (Drissner, Haase, Nikolajek 
& Hille, 2014). Skribenterna framför ävenså att elevernas attityder och positiva inställning 
kan vara resultatet av interaktionen de har haft med deras omgivning. Följaktligen skriver 
skribenterna följande slutsats,  
 

The results of both studies taken together suggest that the outdoor setting of an educational 
programme can have a valuable formative influence, helping to develop positive emotions 
towards specific animals and create a greater awareness - that could lead to a stronger 
long-term knowledge and a more positive attitude towards these animals and their 
importance. (s.14) 
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4 Diskussion 
Under denna diskussion kommer funderingar och problematiska infallsvinklar tas upp. Likaså 
kommer vi diskutera och besvara de frågeställningar vi har, om hur undervisning på dessa 
lärandemiljöer kan bedrivas, men även om det är fördelaktigt att undervisa på dessa platser. 
Diskussionen kommer delas upp i två avsnitt. Under det första avsnittet diskuterar vi den 
valda metoden som användes medans det andra avsnittet utgör en diskussion av 
litteraturstudiens resultat. 
 

4.1 Metoddiskussion 
En stor utmaning som uppstod med arbetet var att återfinna relevant litteratur. Ett flertal 
referenser skrevs på slutet av 1900-talet eller refererade till äldre forskning. Självfallet 
innebär inte detta att studierna är irrelevanta, men dessutom uppkom andra hinder. Eftersom 
vi inriktar oss mot gymnasiet var vår avsikt att återfinna studier vars innehåll berör 
gymnasieelever. Dessvärre identifierades få studier som anknöt årskursen till undervisning 
om biologisk mångfald på naturhistoriska museer eller botaniska trädgårdar. Därav valdes det 
att även inkludera studier som riktade sig åt lägre årskurser. En del referenser, som Gayford 
(2000), var dock väldigt vida i hur många elever som hade inkluderats, alla mellan åldrarna 
11-18. Exempel på en motsatt källa som enbart behandlade ett fåtal årskurser var Randler, 
Osti och Hummels studie (2012), som inriktade sig åt elever i årskurs 3 och 4. Trots det kan 
även sådan litteratur vara relevant för att besvara våra frågeställningar. Detta eftersom 
elevernas intresset från grundskolan kommer att påverka deras framtida gymnasieval och val 
av utbildning. Valet att behålla de originella frågeställningarna och samtidigt inkludera lägre 
årskurser i denna analys var för att arbetet som sker i grundskolan kan påverka 
gymnasieelevers intresse under gymnasieåren. Som tidigare nämnts har man dessutom 
upptäckt att elevernas intresse börjat minska så tidigt som i grundskolan (Randler, Osti & 
Hummel, 2012).  
 
På ett flertal studier behandlas även fler informella lärandemiljöer, än botaniska trädgårdar 
och naturhistoriska museer. Exempel på andra informella lärandemiljöer var naturreservat, 
djurparker, skogsområden eller vetenskaps centrum. En del studier menade på att det inte 
gick att jämföra de olika lärande miljöerna mellan varandra medan andra inte gjorde någon 
större skillnad mellan dem (Yli-Panula m.fl., 2018; Kimble, 2014). Valet att använda oss av 
andra lärandemiljöns studieresultat beslutades då faktorer som liknade vår strävan med denna 
litteraturstudie förekom. Om skillnader utgavs mellan de informella lärandemiljöerna så 
fokuserade vi på det som var specifikt för botaniska trädgårdar och museer.  

 
Enligt Sanders (2007) har botaniska trädgårdar inte studerats i samma utsträckning som andra 
informella lärandemiljöer. För få studieresultat har genomförts för att kunna dra en trolig 
slutsats. Än idag upplevs svårigheten med att hitta genomförda studier som behandlar 
undervisning om biologisk mångfald på både naturhistoriska museer och botaniska 
trädgårdar. Ävenså syftade majoriteten av de fåtal studier som genomfördes på 
naturhistoriska museer och botaniska trädgårdar till undervisning med yngre årskurser. 
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Metoden justerades och referenser som tidigare ignorerats valdes att användas. Dessvärre kan 
resultatet av detta påverka litteraturens relevans till ämnet och därmed rapportens 
trovärdighet och validitet. 

 
Däremot anser vi att många av referenserna som användes under arbetet kunde bidra till 
denna studien. Exempel på studier som användes var sådana som inriktade sig i miljökunskap 
eller evolutionsbiologi (Sellman & Bogner, 2013; Spiegel m.fl., 2012; Cordero, 2009; 
Drissner m.fl., 2011) . Som Gayford (2000) påstår finns det en stark förbindelse mellan miljö, 
mångfald och evolution. Exempel på innehåll som associeras till båda ämnesområdena kan 
vara att eleverna undersöker varför miljön är viktig eller olika sätt människor påverkar den 
biologiska mångfalden genom deras inverkan på miljön. Därav ansåg vi att annan litteratur, 
som exempelvis inriktar sig på miljöundervisningen, är användbart för detta arbete, så länge 
innehållet kan påverka och bidra till undervisningen om biodiversitet.  
 
 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Genomförande av besök på informella lärandemiljöer 
En intressant motstridighet som förekom under detta arbete var hur två rekommendationer 
om hur genomförandet av lektionen på informella lärandemiljöer bör bedrivas. Det berör det 
fria läranded och DeWitt samt Osbornes (2007) tankar om elevers uppmärksamhet. Under 
5.1 Användbara verktyg för informella lärandemiljöer konstaterade DeWitt & Osborne 
(2007) att elever ska enbart uppmärksamma föreläsaren. Eftersom uppmärksamheten ska 
härledas till undervisaren kommer det fria lärandet hämmas, därför att eleverna inte ges 
möjligheten till att själva utforska miljön eller utställningen. Följaktligen är det användbart att 
konstatera att en lärarcentrerad undervisning hjälper elever att enklare förstå ämnet som 
föreläsaren belyser (DeWitt & Osborne, 2007). Samtidigt innebär det att eleverna inte kan 
koncentrera sig på grund av yttre, överraskande, stimuli. Att eleverna inte ges möjligheten till 
att utforskar ämnet självständigt kan eventuellt resultera till att deras intresse och motivation 
påverkas negativt (Sandifer, 2003). I slutändan är det upp till den enskilda läraren att avgöra 
vad som gynnar elevgruppen. Förslagsvis har forskning visat att det är fördelaktigt om läraren 
åstadkommit en kombination av dessa (Price & Hein, 1991). Exempel på en sådan 
kombination är om eleverna får egentid innan en rundvandring eller uppgifter ska börjas. 
Krombaß och Harms (2008) nämnde dessutom vikten av att ge elever friheten att utforska 
miljön och utställningarna. Därigenom kan pedagogen också utgå ifrån elevernas fria lärande 
för att sedan diskutera intressanta frågeställningar som är av intresse för eleverna. Därmed 
blir undervisningen mer elevcentrerad. Genom att också låta eleverna lära sig självmant ges 
dem ävenså en möjlighet att anpassa sig till deras nya omgivning, vilket eventuellt kan 
förbättra deras uppmärksamhet under föreläsningen. Eleverna har därmed getts möjligheten 
att överraskas utan att de själva eller föreläsaren ska uppleva att koncentrationsförmågan 
under rundvandringen påverkas negativt.  
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Arbetshäften är ett verktyg som kan vara användbart för att förbereda och hjälpa eleverna 
förstå och delta i rundvandringen. Dock har inte alla elever en positiv inställning till dessa. 
En del elevers intresse påverkas negativt, då de inte förstår meningen med att besöka en 
annan miljö om aktiviteterna ska efterlikna uppgifter som genomförs på skolan (Krombaß & 
Harms, 2008). Att behöva fylla i ett arbetshäfte anses som tröttsamt och omotiverade av 
eleverna, enligt Krombaß och Harms (2008). Arbetshäften har däremot visat främja lärandet. 
Krombaß och Harms (2008) anser att arbetshäften haft en positiv inverkan på elevers 
inlärning och förståelse för den biologiska mångfalden, i dessa lärandemiljöer. Det kan 
eventuellt finnas bättre hjälpmedel att använda sig av som lärare, eller så kan det vara bättre 
att låta eleverna “gå in blinda” och få upptäcka kunskapen själv, med pedagogen som stöd. 
Kan en möjlig förbättring vara att låta eleverna jobba med arbetshäften efter ett besök, för att 
se vad de lyckades förstå? Eller finns det en risk att eleverna inte kan genomföra uppgifterna, 
på grund av att deras intressen inte nödvändigtvis motsvarar häfternas innehåll? Fortsatta 
studier på arbetshäften hade eventuellt besvarat dessa frågor.  
 
Samtidigt kan man diskutera innehållet av arbetshäften. Mortensen och Smart (2007) anser 
att eleven ska ges möjligheten att välja dess uppgifter. Om man som pedagog istället skapar 
öppna frågor som varje elevs intresse kan kopplas till så hade eleverna kunnat genomföra 
uppgifterna efter besöket. Andra underhållande och lärande aktiviteter kan säkerligen 
användas. Ett exempel är den frivilliga tipspromenaden som anordnas av göteborgs 
naturhistoriska museum. Den behandlar en del av utställningen och arrangerades under en 
längre tid. Besökarna som väljer att genomföra tipspromenaden uppmuntras till att interagera 
med utställningen, då de rätta svaren finns i dess innehåll. Oavsett vilken metod pedagogen 
väljer att använda sig av är det viktigt att hen utgår ifrån elevernas egna förutsättningar när 
den planerar besöket. Att som pedagog förväntas att elever ska vara lärande i en ny miljö, 
utan att anpassa undervisningen utefter deras förutsättningar, kan innebära att man ställer för 
höga krav (McComas, 2006). 

4.2.2 Informella lärandemiljöns påverkan på eleverna 
Många studier tyder på att undervisning på informella lärandemiljöer kan gynna eleverna 
(Kimble, 2014; Scharon, 2016; Dohn, 2013; Myers m.fl, 2004; Meredith m.fl., 1997). 
Däremot konstateras inte förutsättningarna läraren och elevgruppen behöver för 
genomförandet av besöken. Under planeringen av arbetshäften var Krombaß och Harms 
(2008) noga med att poängtera att eleverna själva skulle avgöra vilken arbetsgrupp de vill 
tillhöra. Möjligheten att en del elever skulle missgynnas av detta, exempelvis elever som inte 
känner sig inkluderade i klassen, diskuteras däremot inte. På motsvarande sätt 
uppmärksammas inte elevgruppers förutsättningar att undervisas på sådana platser. 
Säkerligen har gruppdynamiken en påverkan på elevernas lärande och motivation, eftersom 
informellt  lärande avspeglar det fria lärandet (Falk, 2004). Eleverna befinner sig därmed i 
centrum och kan därför mer eller mindre påverka utflykten. Ledarskap och gruppdynamiken 
blir därför en väsentlig punkt att diskutera under sådana utflykt. För samtliga elevgrupper kan 
ett mer kontrollerande besök vara nödvändigt, istället för elevcentrerad undervisning. Hos 
andra elevgrupper kan det eventuellt inte gå att genomföra alls, tills gruppdynamiken 
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förbättrats. En annan faktor som kan vara problematisk med att låta eleverna gruppera sig 
själva är främjandet av kunskap. Elever i ett klassrum kommer troligtvis välja deras närmaste 
kamrater. I vissa fall kan det gynna lärandet, men i andra inte. Som tidigare nämnt med 
cooperative learning är grupper med elever som har olika förkunskaper mer gynnsamt för 
lärandet (Williams m.fl., 2000).  
 
Ytterligare utmaningar som kan uppstå med informella lärandemiljöer är om eleverna inte ser 
ett sådant besök som meningsfullt eller lärorikt. Sanders (2007) menade att elever ansåg 
besök på botaniska trädgårdar som ointressanta, då de enbart observerade växter. Likaledes 
menade Dohn (2013) att gymnasieelever inte ansåg djurparker som lämpliga miljöer för 
lärande, utan istället förväntade de sig en underhållande dag med varandra. Enbart “roliga 
historier” om de olika djuren ansågs lärorika, men kvantiteten av dessa var få. Ur en elevs 
inställning skulle det inte vara omöjligt att andra informella lärandemiljöer framhäver 
liknande förväntningar, nämligen en möjlighet till "roliga timmen". Elevers motivation på 
naturhistoriska museer kan exempelvis efterlikna djurparkens, eftersom eleverna även där 
observerar djur. Eventuellt kan ett besök till dessa lärandemiljöer gynnas av att vara mer 
uppstyrda så att läraren kan delge den information som hen anser är mer nödvändig. Det kan 
likaså gynna eleverna förståelse om syftet med utflykten. Parallellt är det svårbedömt om 
informella lärandemiljöer bidrar till gymnasieelevers lärande. Många elever på gymnasiet kan 
tidigare ha genomfört liknande besök under deras föregående skolgång. Eftersom det är 
bristande studier inom detta arbetsfält, med gymnasieelevers lärande som utgångspunkt, är 
det fördelaktigt om ytterligare forskning av området bedrivs. 
 

4.2.3 Informella lärandemiljöns positiva inverkan 
Informella lärandemiljöer har en positiv inverkan på elever, även om lärandet inte alltid 
gynnats. Den positiva inverkan existerar på grund av att olika erfarenheter grundats på dessa 
platser (Dohn, 2013; Myers, Saunders & Birjulin, 2004). Enligt Dohn (2013) så har fler 
elever framgångsrikt memorerat undervisningsinnehållet från de informella lärandemiljöer än 
de eleverna vars undervisning bedrevs i klassrummet. Kunskap som manifesterades var sådan 
som överraskade eleverna som exempelvis innehåll de inte förväntade sig att få kännedom 
om eller information de aldrig tidigare hade kunskap om. Elevernas nyfikenhet, intresse och 
lärande främjades när de tog del av sådan kunskap de hade förståelse för eller gavs 
möjligheten att experimentera med ny laborativ utrustning genom en "hands-on approach". 
Detta avspeglar John Deweys formulering om “learning by doing” (Lundgren m.fl., 2014). 
Bara att väcka intresse och nyfikenhet för biodiversiteten genom närvarandet på informella 
lärandemiljöer är tillräckligt för att grunda ett besök till platser som dessa. Oavsett vilken 
informell lärandemiljö som används kan pedagogen ge eleverna liknande förutsättningar som 
i klassrummet och samtidigt ett tillfälle att upptäcka deras intresse för arbetsområdet.  
 

4.2.4 Utmaningar med undervisning på informella lärandemiljöer 
Det konstaterades av Kim och Dopico (2016) att samarbeten mellan skolorna och museer bör 
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förbättras, för att stärka lärandet. Att skolans pedagoger och museipedagoger ska arbeta 
tillsammans eller utgå ifrån samma riktlinjer kan vara den bidragande faktor för att elever ska 
lyckas relatera besöken till lärandet (Ljung, 2009). Att skapa färdiga läropaket, inriktade för 
specifika årskurser och ämnesområden kan förenkla kommunikationen mellan lärandet på 
skolan och de informella lärandemiljöer. Exempel på sådant finns på många anläggningar, 
bland annat på göteborgs naturhistoriska museum. Dessa läropaket kan behandla olika 
ämnesområden som kan associeras till museets olika utställningar. Dessvärre är majoriteten 
av läropaketen riktade till grundskolan.  
 
Många pedagoger kan likväl bli överväldigade med tanken att genomföra ett besök på 
naturhistoriska museum, eftersom de bedömer att de har bristande kunskaper om alla 
utställningar (Axelsson, 2009). Samtidigt bör man som lärare vara bekväm i sin roll och 
utnyttja den kompetensen museipedagogerna besitter. Däremot kan inte läraren eller skolan 
förväntas sätta krav på undervisningen om en museiguiden ansvarar för innehållet. För att 
lyckas skapa ett samarbete mellan skolan och museer måste man bygga på deras 
yrkestraditioner och kunskapssyn (Ljung, 2009).  
 
Enligt McComas (2006) är det lärarens ansvar om inte eleverna förstår innehållet eller kan 
förknippa besöken till deras lärande. Detta kan givetvis förstås om läraren besöker en sådan 
lärandemiljö med en klass utan någon strukturerad planering. En del elever kan säkerligen 
ansvara för sitt egna lärande, men det är inte självklart att kunskapsinnehållet kopplas till 
styrdokumenten. Om elevgruppen samtidigt förväntar sig att läraren ska leda lektionen 
uppstår också problem. Mycket ansvar ligger på läraren inför något som detta. Under 
utbildningen på ämneslärarprogrammet har vikten om att få med hela klassen framförts. Om 
eleverna inte förstår eller kan koppla besöket till deras lärande har läraren misslyckats med 
utflykten. Läraren kan också se till att guida dem helt genom en informell lärandemiljö och 
nämna precis vad som behövs för styrdokumenten men då går det fria lärandet bort och även 
elevernas intresse för platsen kan fallera. Detta eftersom situationen eventuellt inte blir lika 
speciell längre, då det åter upplevs som en klassrums lektion.  
 
Dock kan inte läraren bära på allt ansvar. Enligt skolverkets läroplan (2011) har skolan, 
därmed pedagogen, en skyldighet att bedriva undervisningen under demokratiska 
arbetsformer för att elevers förmågor att ta eget ansvar ska förbättras. Faktorer som elevernas 
välmående, tidigare intressen eller andra distraherande moment, som kan uppstå under 
besöket, är spontana och emellanåt utanför pedagogens förmåga att åtgärda. Det är samtidigt 
utmanande att en person ska undervisa en grupp av 30 elever. Om pedagogen däremot skulle 
tillåta en guide undervisa eleverna, på exempelvis ett museum, hade det inte nödvändigtvis 
blivit bättre för elevernas lärande. Pedagogen har trots allt fler kunskaper om hur elevgruppen 
inhämtar kunskap mer effektivt. Som Yli-Panula m.fl (2018) menar så krävs det att eleven 
själv aktivt deltar i undervisningen för att hen ska lära sig. Det aktiva deltagandet är inget 
pedagogen kan påtvinga eleven till, utan enbart försöka uppmuntra. En del mänskliga 
faktorer, som till exempel att elever har sämre dagar upplevs som orimliga att lärare ska 
ansvara för. Läraren ska självfallet stödja eleven och hjälpa den utefter förutsättningarna som 
finns, men misslyckas pedagogen är det varken pedagogens eller elevens fel. Lärare kan 
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därför inte alltid ansvara för att missuppfattningar sker eftersom att det finns faktorer som 
inte går att förändra.  
 
Ska man också undersöka studieresultaten så visar Sturm & Bogner (2010) på att informella 
lärandemiljöer inte alltid bidrar till elevers lärande. Däremot, menar skribenterna, att 
naturhistoriska museer har möjligheten att främja elevernas förståelse för olika 
ämnesområden i biologiundervisningen. Därmed finns en potential att lärandet utvecklas, 
men allt från didaktiska verktyg, som planering av undervisningen, till elevernas eller 
lärarnas humör har en inverkan på lektionen oavsett vart den sker. Detta i kombination med 
att gymnasieelever inte ser informella lärandemiljöer som särskilt lärorika kan medföra en 
svårighet att bedriva undervisningen på dessa platser (Griffin, 2004). Följdfrågan till detta 
blir: “vilka faktorer påverkar huruvida informella lärandemiljöer kan främja lärandet eller 
inte?”. Få studier ha gjorts med inriktning mot gymnasieskolan, framför allt när det kopplas 
till ämnet biologi. Till följd av detta krävs det mer forskning som riktar sig mot 
gymnasieelever för att stärka analysen av detta resultat. Däremot anses frågeställningarna 
kunna besvaras trots att specifik forskning saknas, eftersom resultatet som existerar 
fortfarande besvarar frågorna som ställts. 
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5 Slutsats 
Slutsatsen av denna rapport är delad. Förvisso menar många forskare att undervisning utanför 
den traditionella klassrumsmiljön kan vara ett mer effektivt tillvägagångssätt och samtidigt 
mer underhållande för eleverna. Däremot, på grund av brist på forskning som behandlar våra 
frågeställningar, kommer det krävas ytterligare studier för att tveklöst kunna besvara 
frågeställningarna. 
 
Informella lärandemiljöer kan effektivisera och gynna både elever och lärare i 
undervisningen. Elevers intresse och förståelse för biologisk mångfald gynnas av dessa 
tillvägagångssätt, då atmosfären blir mer informell och rofylld. Det viktigaste museer och 
botaniska trädgårdar kan bidra med i undervisningen är dess mångfaldiga resurser. Dessa 
resurser kan hjälpa till att lära ut om biologisk mångfald på informella lärandemiljöer, men då 
måste de användas av pedagoger.  
 
Hur kan då elever stöttas för att på ett så bra sätt lära sig från informella lärandemiljöer? En 
bra utgångspunkt är att möjliggöra förbindelsen mellan besöket och skolan, genom att 
etablera en tydligare struktur. Planeringen av för- och eftertester samt arbetshäften kan som 
exempel användas för att främja lärandet. Dessa moment medför att eleverna kan förbereda 
sig väl inför besöket. Samtidigt bör eleverna ges möjligheten till att fritt utforska 
utställningarna och miljöerna, då dessa lärandemiljöer genomsyras av det fria lärandet. 
Elevers motivation och intresse kan därmed öka som ett resultat av deras egna inflytande i 
deras lärande. 
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