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Sammandrag 
Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga forskning om hur fysikundervisning 
kan utföras utanför klassrummet och avser undervisningen i årskurs F-6. 
Frågeställningarna har besvarats med hjälp av en systematisk litteraturstudie i 
databaserna Google Scholar, ERIC, avhandlingar.se, NorDiNa och DiVA. Resultaten 
visar att stora delar av kursplanen i fysik går att tillämpa utanför klassrummet och det 
område som berörs mest i litteraturen är kopplat till undervisning om kraft och 
rörelse. Många platser utomhus kan användas för undervisningen i fysik, t.ex. 
skolgården, som är det vanligaste exemplet, men även, tivolin, nöjesparker, museum 
och utställningar. Bland annat lyfts fördelarna med att bedriva undervisning i en 
autentisk miljö samt möjligheten att bättre fånga elevernas intresse för fysik fram. 
Utmaningarna handlar främst om kompetensutveckling hos pedagogerna, både inom 
ämnet fysik och om utomhuspedagogik generellt. 
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Inledning 
Denna litteraturstudie handlar om fysikundervisning i årskurs (åk) F-6 med fokus på 
hur fysik kan läras ut utanför klassrummet. Enligt en rapport från Skolinspektionen, 
Fysik utan dragningskraft – En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i 
grundskolan, visar forskning att kvaliteten på undervisningen i fysik är bristfällig och 
att fysik är bland de ämnen där eleverna presterar sämst (Skolinspektionen 2010, s. 8). 
Anledningen är enligt rapporten att eleverna saknar intresse, motivation och lust att 
lära sig fysik i skolan. Eleverna tycker att undervisningen i fysik är onödig och tråkig.  
 
Elevers bristande kunskaper inom fysik och naturvetenskap beskrivs även i den 
senaste PISA-rapporten (Skolverket 2013, s. 14). PISA står för Programme for 
International Student Assessment och är ett OECD-projekt som möjliggör 
jämförelser av ämneskunskaper hos elever i olika länder över tid. Enligt PISA-
rapporten är andelen svenska elever som inte uppnår grundläggande kunskaper för 
naturvetenskapligt kunnande 22 %, vilket är högre än OECD-genomsnittet på 18% 
(Skolverket 2013, s. 14). Dessa mätningar började år 2000, men i 2009 års mätning 
kan man utläsa av PISA-rapporten att Sverige för första gången hamnade under 
genomsnittsnivån inom naturvetenskap. Även en senare mätning 2012 visar att 
Sverige har sämre resultat än genomsnittet av de länder som deltar i undersökningen. 
 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 
komparativ studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap 
i åk 4 och åk 8. Enligt TIMSS-rapporten är kunskapsutvecklingen för de svenska 
eleverna i naturvetenskap mellan åk 4 och åk 8 något sämre jämfört med elever i flera 
andra jämförbara länder (Skolverket 2012, s. 74). I denna studie beskrivs att elevernas 
inställning till de naturvetenskapliga ämnena sjunker med åldern då 48% av eleverna i 
årskurs fyra var positivt inställd till NO medan endast 20% av eleverna i årskurs 8 var 
positivt inställda till NO. Jämför man 2007 och 2011 års TIMSS-mätningar av resultat 
kan man se att eleverna i årskurs fyra presterar över genomsnittet av de länder som är 
med i EU/OECD. Resultatet för eleverna i årskurs 8 har haft en negativ trend över 
en längre tid. Redan 1995 visade svenska elever en kraftig försämring av resultatet i 
undersökningen (Skolverket 2012, s. 8).    
 
Resultatet från ovanstående rapporter visar på vikten av att bibehålla elevernas lust att 
lära fysik från tidiga skolår. Mina egna erfarenheter från min verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) är att fysikundervisningen i årskurserna F-6 i form av praktiska 
laborationer kunde vara mer varierade. Det jag har sett under min 
verksamhetsförlagda utbildning är att lärare ofta använder sig av s.k. NTA-lådor i 
fysikundervisningen. NTA står för Naturvetenskap och teknik för alla och är ett 
undervisningsmaterial som är förberett för läraren och innehåller förutbestämt 
material att använda i undervisningen (mer information finns på 
www.ntaskolutveckling.se). Jag har fått uppfattningen att lärarna förlitar sig i väldigt 
stor utsträckning endast på detta material. Jag har saknat mer spontana inslag i 
fysikundervisningen, eftersom jag tänker mig att det skulle kunna ge fördelar vad 
gäller att fånga upp intresset för ämnet fysik och dessutom intresset för att erhålla en 
djupare förståelse om fysik. Det jag menar med spontana inslag är att läraren vågar sig 
på att ta tillvara på spontant uppkomna undervisningssituationer för att arbeta med 
fysik i flera olika sammanhang. Detta skulle eventuellt kunna bidra till mer naturlig 
och dynamisk kunskapsinhämtning. När det gäller ämnet fysik, skulle exempelvis 
verksamhet utomhus kunna användas för att uppnå spontanitet och för att skapa 
möjligheter att upptäcka fysik i flera olika sammanhang. Fysikundervisningen kan 
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exempelvis förläggas till lekplatsen. Genom gungor, rutschkanor etc. ges t.ex. eleverna 
möjlighet att undersöka friktion, gravitation m.m. i ett sammanhang som redan är 
bekant för eleverna och som de har mycket erfarenhet av. I och med att barnen har 
förkunskaper inom området skulle det således kunna vara fördelaktigt att använda sig 
av dessa miljöer för att sedan vidareutveckla en djupare förståelse om fysik. Svenska 
skolans styrdokument lyfter också fram att undervisning förlagd till t.ex. lekplatser 
utomhus kan vara en del i fysikundervisningen. Under rubriken ”Kraft och rörelse” 
står att undervisningen skall behandla tyngdkraft och friktion. Detta kan observeras 
vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor. Undervisningen ska även 
behandla balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till 
exempel vid balansgång och på gungbrädor (Skolverket 2011a, s. 128).  
 
Denna litteraturstudie handlar om hur fysikundervisning kan utföras utanför 
klassrummet. Syftet är att studera utomhuspedagogik i årskurs F-6 och studien 
behandlar bl.a. frågor gällande vilka delar ur kursplanen som går att tillämpa utanför 
klassrummet, vilka platser som kan användas för fysikundervisning och vilka 
möjligheter och svårigheter som finns med att bedriva fysikundervisning utanför 
klassrummet.  
 

Bakgrund 
På senare tid har utomhuspedagogik uppmärksammats för dess betydelse som en rik 
och inspirerande lärmiljö (Szczepanski och Dahlgren 2010, s. 125). I kapitlet nedan 
redovisas några exempel där detta uppmärksammats. Vidare beskrivs kursplanen i 
fysik med utgångspunkt på vilket innehåll som skulle kunna användas i undervisning 
utanför klassrummet. 
 
Utomhusmiljön som lärandeverktyg 
Under den senaste tiden har den svenska skolan uppmärksammat betydelsen av ett 
multimodalt lärande (Wedin och Hedman 2013, s. 170-171).  Ett sådant arbetssätt 
innebär att man använder sig av flera uttrycksformer, t.ex. bild, musik, drama och 
teater. I det multimodala arbetssättet kopplar man samman och kombinerar flera olika 
verktyg i undervisningen för ett meningsskapande. I utomhusmiljön ges många 
möjligheter att tillämpa det multimodala arbetssättet eftersom den är rik på 
sinnesintryck.   
 
Med utomhuspedagogik menas kunskapen att använda sig av utomhusmiljön som 
läroverktyg i undervisningen. Utomhuspedagogiken har växt fram ur det som tidigare 
kallades ”environmental education”, ett område som växte fram under 1970-talet där 
miljöfrågorna var i fokus och praktiska tillämpningar i utomhus- respektive 
miljöinriktade undervisningsprogram, överlappade varandra. Environmental 
education beskrevs som ett tvärvetenskapligt undervisningsområde och alla skolans 
ämnen kunde helt eller delvis, enligt doktrinen, läras ut i utomhusmiljö (Szczepanski 
och Dahlgren 2010, s. 125). 
 
Begreppet outdoor education beskrevs i mitten av 1900-talet av en 
utomhuspedagogikens pionjärer i USA, Lloyd B. Sharp: “That which ought and can 
best be taught inside the schoolrooms should there be taught, and that which can best 
be learned through experience dealing directly with native materials and life situations 
outside the school should there be learned” (Szczepanski och Dahlgren 2010, s. 125). 
Nationalencyklopediens definition av begreppet utomhuspedagogik är pedagogik som 
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utgår från platsens betydelse för lärandet. Vidare framgår av nationalencyklopedin att 
termen introducerades i Sverige under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk 
reformpedagogisk bildningstradition som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på 
en växelverkan mellan autentiska upplevelser och textbaserat lärande. 
”Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala miljöer, och genom 
att lärandet, förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse, framhålls ofta de 
positiva effekterna för elevernas hälsa.” (www.ne.se)    
 
Utomhuspedagogik är ett brett begrepp där alla miljöer utanför klassrummet 
inkluderas. Exempel på miljöer som kan användas inom utomhuspedagogiken kan 
vara skolgården, lekplatsen, skogsmiljö, tivolin samt studiebesök på exempelvis 
museum.  
 
Szczepanski har i sin avhandling Handelsburen kunskap – Lärares uppfattningar om 
landskapet som lärandemiljö (Szczepanski 2008) utgått från intervjuer om lärares 
uppfattningar av lärande och utomhusundervisning. Szczepanskis studie visar att de 
flesta lärare ser ett värde i utomhusmiljöns möjligheter att förmedla 
förstahandserfarenhet, autenticitet och massivare sinnesstimulering (Szczepanski 
2008, s. 44).  
 
Redan i början av 1900-talet lyfte Dewey fram en av sina pedagogiska grundtankar 
”Det, som lärjungar lära av varandra ute på skolgården, är tusen gånger nyttigare för 
dem, än allt det som man kan bibringa dem i skolrummet”. Enligt Dewey stod 
upplevelsen och förstahandserfarenheten i centrum för lärprocessen och fick inte 
separeras från det sammanhang i vilka fenomen uppträder (Dewey och Dewey 1917 
se Szczepanski 2008, s. 20). David Orr hävdar betydelsen av förstahandserfarenhet 
eftersom kunskapen begränsas när den inte organiseras på samma sätt som den 
”naturliga” människan uppfattar och erfar omvärlden, via ljud, lukter, beröring och 
smaker. Förståelsen av de naturliga kretsloppens funktion, exempelvis cirkulation av 
vatten, syre och energi, minskar eller uteblir när varje ämnesspecialitet lever sitt eget 
liv och tänkandet isoleras i olika fack (Orr 1992, se Szczepanski 2008, s. 24). 
Verklighetsanknytning och ämnesintegration anses av lärarna vara centrala moment 
utifrån platsperspektivet (Szczepanski 2008, s. 51).  
 
Szczepanski (2008, s.47) menar att kroppsliga rörelser är gynnsamma för lärandet hos 
barnen. Detta stärker betydelsen av utomhuspedagogiken, eftersom barnen oftare 
aktiverar sig mer fysiskt utomhus än de gör inomhus.  En mer aktiv elevroll, där 
eleverna hittar sitt eget sätt att lära, anges bland annat vara en orsak till att eleverna 
blir mindre passiva och mindre stökiga när den handelsburna kunskapen ökar 
(Szczepanski 2008, s. 51). 
 
Läroplanen 
I inledningen av läroplanen omnämns att utbildningen ska ”främja alla elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket 2011a, s.7). Vidare 
skall skolan genom ”varierad och balanserad sammansättning av innehåll och 
arbetsformer” främja elevernas harmoniska utveckling (Skolverket 2011a, s.10). ”I 
skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas” (Skolverket 2011a, s. 10). 
 
Syftet med undervisningen i ämnet fysik skall enligt läroplanen vara att skapa 
nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden (Skolverket 2011a, s. 127). 
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Eleverna ska ges möjlighet att ställa frågor utifrån egna upplevelser och aktuella 
händelser och ges möjlighet att undersöka omvärlden. Genom undervisningen skall 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  

 använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta 
ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

 genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 
 använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara 

fysikaliska samband i naturen och samhället (Skolverket 2011a, s. 127). 
 

I det centrala innehållet (Skolverket 2011a, s. 128, 130) framgår det att undervisningen 
i fysik skall behandla luftens grundläggande egenskaper, tyngdkraft och friktion, 
balans, tyngdpunkt och jämvikt, materials egenskaper samt planering, utförande och 
utvärdering av enkla systematiska undersökningar. 
 
I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i fysik (2011b, s. 15) framgår att 
eleverna kan observera tyngdkraft och friktion när de leker på en lekplats om de till 
exempel provar att åka rutschkana när det är sand eller snö alternativt vått eller torrt 
på kanan. Balans och tyngdpunkt kan observeras vid cykling, som eleverna redan har 
erfarenhet av och bidrar därmed till att de fysikaliska fenomenen blir konkreta 
(Skolverket 2011b, s. 16). I kommentarmaterialet (Skolverket 2011b, s.17) framgår 
även att kursplanen öppnar för samtal om hur luftens egenskaper nyttjas inom olika 
aktiviteter, t.ex. när man flyger med luftballong eller när man nyttjar olika metoder för 
att dyka. Genom enkla fältstudier kan eleverna utforska närmiljön, t.ex. 
friluftsområden, lekparker, zoologiska och botaniska trådgårdar som även ger 
eleverna en vana att vistas utomhus. Där kan eleverna uppleva naturens färger, 
former, dofter och ljud med sina sinnen. I samband med dessa enkla studier kan 
eleverna börja utforska sin omvärld systematiskt (Skolverket 2011b, s. 19).   
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att studera vad tidigare forskning 
beskriver om utomhuspedagogik med fokus på undervisning i fysik i förskoleklass till 
årskurs 6. Mer specificerat skall studien söka svar på följande frågor: 

 Vilka områden eller moment inom fysikundervisning exemplifieras av tidigare 
studier som möjliga att genomföra utanför klassrummet? 

 Vilka olika platser eller miljöer för fysikundervisning utanför klassrummet har 
beskrivits av tidigare studier? 

 Vilka möjligheter och utmaningar finns enligt tidigare forskning med att 
bedriva fysikundervisning utanför klassrummet? 

 

Metod 
I detta kapitel kommer metodiken för denna systematiska litteraturstudie att beskrivas 
samt de etiska aspekter som övervägts i studien. Därefter redovisas de sökstrategier 
och urvalskriterier som använts. Sedan redovisas de databaser och tidskrifter som 
sökningarna genomfördes i. Efter det redovisas sökstrategi och urvalsprocess. 
Resultatet från sökningen redovisas i tabell 1. Kvalitetsbedömningen av litteraturen 
redovisas i tabell 2. Kapitlet avslutas med en presentation och beskrivning av vald 
litteratur i tabell 3.  
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Resultatet på frågeställningen ” Vilka områden eller moment inom fysikundervisning 
exemplifieras av tidigare studier som möjliga att genomföra utanför klassrummet?” 
har avgränsats till att enbart omfatta de områden eller moment inom fysik som 
beskrivs i läroplanen (Skolverket 2011a). 
 
Systematisk litteraturstudie som metod 
Det finns olika typer av litteraturstudier. Den typ av litteraturstudie som valts är en 
systematisk litteraturstudie eftersom Skolverket uppmuntrar blivande lärare att 
bedriva undervisning utifrån vetenskaplig grund (Lindvert och Minten, 2012, se 
Eriksson Barajas et a., 2013, s. 41). En systematisk litteraturstudie innebär att 
systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom det 
valda området. Fokusering sker på aktuell forskning och kan syfta till att vara 
underlag för beslut om nya forskningsstudier (Torgerson, 2003, se Eriksson Barajas et 
a., 2013, s. 31). Informationskällan utgörs av litteraturen och redovisade data bygger 
på vetenskapliga artiklar eller andra vetenskapliga rapporter (Olsson och Sörensen, 
2011, se Eriksson Barajas et a., 2013, s. 41). ”En systematisk litteraturstudie syftar till 
att åstadkomma en syntes av data från tidigare genomförda empiriska studier” 
(Eriksson Barajas et a., 2013, s. 31). Ett systematiskt arbetssätt innebär att man arbetar 
i flera steg och innefattar bl.a. att motivera varför studien görs, att formulera frågor, 
att bestämma sökord, att välja litteratur efter att kritiskt värderat och kvalitetsgranskat 
dessa, att analysera och diskutera resultat samt att dra egna slutsatser (Eriksson 
Barajas et a., 2013, s. 32). Det antal studier som väljs beror dels på vad författaren kan 
hitta, dels på de krav som ställs på de studier som ska ingå (Eriksson Barajas et a., 
2013, s. 31). Målsättning är att resultatet från litteraturstudien skall vara så relevant 
som möjligt. Det är därför viktigt att man kvalitetsgranskar litteraturen (Eriksson 
Barajas et a., 2013, s. 114-116).  
 
Litteratursökningen har huvudsakligen skett genom datasökning, men även manuell 
sökning har skett. 
 
Etiska aspekter 
Innan arbetet med litteraturstudien börjas bör etiska överväganden göras. Det gäller 
beträffande urval och presentation av resultatet (Eriksson Barajas et a., 2013, s. 69). 
Det är viktigt att välja studier där noggranna etiska överväganden gjorts, att redovisa 
alla artiklar som ingår i studien och arkivera dessa i 10 år samt att presentera alla 
resultat som stöder respektive inte stöder hypotesen (Eriksson Barajas et a., 2013, s. 
70). De etiska övervägandena har gjorts vid genomgången av författarens avhandling 
eller artikel. I de fall författaren själv har beaktat detta, har detta redovisats. I övriga 
fall har artiklar och avhandlingar använts om det framgår implicit att författaren 
beaktat dessa. 
 
Urvalskriterier 
Inledningsvis av litteraturstudien inriktades den på åldrarna F-3. Då utbudet av 
specifik forskning inom dessa åldrar var väldigt begränsad tvingades dock 
sökpreferenserna att vidgas och åldersspannet ökades till att omfatta studier om fysik 
utomhus för yngre barn i förskolan till årskurs 6. Eftersom samma utomhusmiljö kan 
antas användas för förskolebarn och något äldre barn inkluderades därmed litteratur 
rörande barn i förskolan. Sökningen av vetenskapliga artiklar börjades på en nationell 
nivå men övergick relativt snabbt till en internationell nivå då litteraturen som fanns 
på svenska inte var tillräcklig för att besvara frågeställningarna. Den litteratur som 
eftersöktes var vetenskaplig litteratur såsom avhandlingar, rapporter och artiklar. 
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Journalistiska sammanställningar och populärvetenskapliga artiklar eftersöktes ej. I 
sökprocessen begränsades inte litteraturen utifrån år för publicering. Den äldsta 
litteratur som användes var från 1997. 
 
Databaser och tidskrifter 
De databaser som jag har använt mig av i min studie är Google Scholar, ERIC, 
avhandlingar.se och DiVA. Dessa databaser valdes eftersom Google Scholar och 
ERIC är stora databaser. Avhandlingar.se valdes för att finna svenska 
doktorsavhandlingar och DiVA valdes för att söka i både forskningspublikationer och 
studentuppsatser. Tidskriften NorDiNa användes då den publicerar 
naturvetenskapsdidaktisk forskning. Den litteratur som tagits med i litteraturstudien 
är ”peer reviewed”, det vill säga material som är vetenskapligt granskad av två 
oberoende forskare.  
 
Google Scholar är en webbsökmotor för att söka efter vetenskaplig litteratur. Från ett 
och samma ställe söks efter flera ämnen och källor: vetenskapligt granskade skrifter, 
avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, yrkessamfund, 
preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer. Med hjälp av Google 
Scholar hittas akademisk forskningen från hela världen. Google Scholar fungerar som 
en stor övergripande databas där det finns ett extremt stort utbud. Denna databas har 
mest använts för att finna andra intressanta databaser 
(www.scholar.google.se/intl/sv/scholar/about.html). 
 
ERIC (The Education Resources Information Center) är ett digitalt bibliotek för 
utbildning, forskning och information. ERIC ger tillgång till 1,5 miljoner relevanta 
data i tidskriftsartiklar och andra utbildningsrelaterade material. ERIC innehåller 
poster för en mängd olika publikationstyper, bl.a. tidskriftsartiklar, böcker, 
avhandlingar, policydokument och andra utbildningsrelaterade material 
(www.en.wikipedia.org/wiki/Education_Resources_Information_Center).  
 
Avhandlingar.se ingår i ett nätverk med akademiska sajter under namnet Academic 
Network. Avhandlingar.se är utvecklad i samråd med LIBRIS/Kungliga Biblioteket. 
På hemsidan kan svenska forskarstudenters doktorsavhandlingar sökas 
(www.avhandlingar.se).  
 
NorDiNa är ett internationellt, vetenskapligt granskad, öppen tidskrift för 
natuvetenskapsdidaktisk forskning. Där publiceras forskningsrapporter och artiklar 
inom alla aspekter av den vetenskapliga utbildningen 
(www.journals.uio.no/index.php/nordina/index). 
 
DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet, är ett publiceringssystem för 
forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktig 
bevaring av publikationer. DiVA började utvecklas år 2000 av EPC vid Uppsala 
universitetsbibliotek. DiVA-samarbetet är öppet för alla universitet/offentligt 
finansierade forskningsinstitutioner och myndigheter både i Sverige och utomlands 
(www.diva-portal.org/smash/aboutdiva.jsf?dswid=1504). 
 
Sökstrategi 
Inför databassökningen valdes sökorden praktisk fysik, fysik utomhus, 
fysikundervisning utomhus, outdoor science, amusement park, physics playground, 
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science friction, science snow, physics education outdoor, utomhuspedagogik, 
naturorienterad, science education, science outdoor, education outdoor, science 
teacher, fysik, physics och outdoor education, utifrån syftet och frågeställningarna för 
studien.  
 
Dessa ovanstående 18 sökord användes vid sökning i databaserna Eric, Google 
Scholar, Avhandlingar.se, DiVA samt tidskriften NorDiNa. Sökorden användes 
initialt enskilt men kombinerades för att begränsa utfallet succesivt. Vissa 
framträdande ord som valdes, exempelvis outdoor education och outdoor science gav genom 
sökning i databasen Google Scholar alldeles för många träffar, varför det var 
nödvändigt att ytterligare specificera sökningen genom att lägga till fler sökord. 
Genom att lägga till tilläggsordet physics efter sökningen på outdoor education i databasen 
Google Scholar blev utfallet bättre (44.300 träffar i stället för 722.000). Trots att 
sökningen hade begränsats blev utfallet för stort. Genom att lägga till ordet playground 
minskade utfallet till 3.880 träffar. Vid sökning på ordet praktisk fysik blev utfallet 
13.700 träffar. Vid den sökningen anträffades Pernilla Nilssons artikel från 2005 högt 
upp eftersom resultatet av sökningen presenteras efter relevans. Genom att använda 
Nilssons artikel hänvisades vidare till tidsskriften NorDiNa, där sökningen fortsatte. 
NorDiNa är en relevant tidsskrift som publicerar natuvetenskapsdidaktisk forskning. 
I tabell 1 Resultat från sökningen presenteras endast de relevanta sökningarna som 
bidragit till resultatet i denna litteraturstudie.  
 
Urvalsprocess 
Genom sökning av ett specifikt sökord eller ibland i kombination med andra sökord 
blev resultatet stundtals för omfattande. Antalet lästa titlar begränsades till de 100 
första som visades. Förutsättningen för detta förfarande var att sökningen visade 100 
träffar eller fler. Visade resultatet av sökningen på färre än 100 träffar lästes samtliga 
titlar. Denna begränsning gjordes utifrån två aspekter. Den första aspekten var tiden 
och tidsåtgången för genomläsning av titlarna. Den andra aspekten var att 
publikationerna presenteras efter relevans. 
 
Vid analys av litteraturen lästes inledningsvis publikationernas titlar. Om titlarna 
väckte vidare intresse genom att signalera ett innehåll som rörde litteraturstudiens 
frågeställningar, lästes fortsättningsvis abstract. Om det genom att läsa abstract 
framgick att publikationen berörde ämnet fysik med inriktning på undervisning 
utanför klassrummet, genomlästes abstract på nytt med litteraturstudiens 
frågeställningar i fokus. Framgick det ur abstract att det berörde litteraturstudiens 
frågeställningar lästes därefter hela publikationen. Det framgår av tabell 1 Resultat från 
sökningen hur många publikationer som granskades i respektive databas samt från 
NorDiNa. 
 
Resultat från sökningsprocessen 
 
Tabell 1. Resultat från sökningen 
 

Databas Sökord Utfall Lästa 
titlar

Lästa 
abstract

Relevant 
urval 

Använd litteratur 

Google Scholar Praktisk fysik 15100 100 1 1 Nilsson, P. (2005) 
Barns kommunikation 
och lärande I fysik 
genom praktiska 
experiment. Artikel 
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ERIC Physics outdoor 
education 
Secondary school 

23 23 1 1 Huff, K. Lange, C. 
(2010) SSSNOW 
project: Helping make 
science cool for students. 
Artikel 

ERIC Physics outdoor 
education 
Secondary school 

23 23 2 1 Englebright Fox, J. 
(1997) Swinging: What 
young children begin to 
learn about physics 
during outdoor play. 
Artikel 

ERIC Amusement park 37 37 2 1 ** (Anderson, 
Nachon) 

Avhandlingar.se Science outdoor 55 55 1 1 Klaar, S. (2013) 
Naturorienterad 
utbildning I förskolan – 
Pragmatiska 
undersökningar av 
meningsskapandets 
individuella, sociala och 
kulturella dimensioner. 
Avhandling 

Avhandlingar.se Education outdoor 19 19 1 1 *Klaar, S. (2013) 
Naturorienterad 
utbildning I förskolan – 
Pragmatiska 
undersökningar av 
meningsskapandets 
individuella, sociala och 
kulturella dimensioner. 
Avhandling 

Avhandlingar.se Science teacher 153 100 1 1 Nilsson, P. (2008) 
Learning to teach and 
teaching to learn 
Avhandling 

NorDiNa Fysik 5 5 1 1 *Nilsson, P. (2005) 
Barns kommunikation 
och lärande I fysik 
genom praktiska 
experiment. Artikel 

NorDiNa Physics 48 48 2 2 Hauan, N.P. Kolstø, 
S.D. (2014) 
Exhibitions as learning 
environments: a review of 
empirical research on 
students´ science learning 
at Natural History 
Museums, Science 
Museums and Science 
Centres. Artikel.  
 
Hansson, L. 
Lögfren, L. Pendrill, 
A-M. (2014) Att utgå 
från frågor och 
situationer i förskolans 
vardag: Vilket 
naturvetenskapligt 
innehåll kan det leda 
till? Artikel. 

NorDiNa Outdoor education 3 3 1 1 Szszepanski, A. 
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(2013) Platsens 
betydelse för lärande och 
undervisning – ett 
utomhusdidaktiskt 
perspektiv. Artikel 

* Litteraturen redan påträffats 
** Ej relevant utifrån frågeställningen 

 
En artikel har tagits fram manuellt, efter att databassökningen genomförts, nämligen 
Klaar, S. Öhman, J. Action with friction: a transactional approach to toddlers´physical 
meaning making of natural phenomena and processes in preschool (2012). 
 
Samma litteratur har framkommit genom sökning i olika databaser vid flera urval. 
Exempelvis sökningen av ”praktisk fysik” i databasen Google Scholar och ”fysik” i 
NorDiNa, visade båda artikeln Nilsson, P. (2005) Barns kommunikation och lärande i fysik 
genom praktiska experiment. 
 
Av Tabell 1. Resultat från sökningen, framgår att resultatet av sökningen i databaserna 
visar ett relevant urval av två avhandlingar och 7 artiklar eftersom dessa bidrog till att 
besvara någon eller några av frågeställningarna. De avhandlingar som valdes var 
Klaar, S. Naturorienterad utbildning i förskolan - Pragmatiska undersökningar av 
meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner (2013). Denna avhandling 
togs med eftersom den behandlar hur meningsfull undervisning skapas utomhus.  
Den andra avhandlingen är Nilsson, P. Learning to Teach and Teaching to Learn - Primary 
science student teachers´ complex journey from learners to teachers (2008). Denna användes 
eftersom den beskriver på vilket sätt lärare ser på sin fysikundervisning om vad som 
är bra undervisning. De sju artiklar som valdes för litteraturstudien var Englebright 
Fox, J. Swinging: What Young Children Begin to Learn About Physics During 
Outdoor Play (1997), Hansson, L. Löfgren, L. Pendrill, A-M. Att utgå från frågor och 
situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till? 
(2014), Hauan, N. P., Kolstø, S.D. Exhibitions as learning environments: a review of 
empirical research on students´ science learning at Natural History Museums, Science 
Museums and Science Centres (2014), Huff, K. Lange, C. SSSNOW Project: Helping 
make science cool for students (2010, Klaar, S. Öhman, J. Action with friction: a 
transactional approach to toddlers´physical meaning making of natural phenomena 
and processes in preschool (2012), Nilsson, P. Barns kommunikation och lärande i 
fysik genom praktiska experiment (2005) och Szczepanski, A. Platsens betydelse för 
lärande och undervisning – ett utomhuspedagogiskt perspektiv (2013). 
 
Kvalitetsbedömning av vald litteratur 
Kvalitetsbedömning av texterna har gjorts med inspiration från Eriksson Barajas m.fl. 
metod (2013, s. 155). Denna kvalitetsbedömning genomfördes efter att systematisk 
sökning i databaserna genomförts. Detta eftersom litteraturen skall värderas (Eriksson 
Barajas et al., 2013 s. 114). Svaren av kvalitetsbedömningen har redovisats nedan i 
Tabell 2 Analysmall för användning vid kvalitetsbedömning. Vid bedömning av 
litteraturen har ”ja” på var och en av frågorna givits värdet 1. Redovisningen av den 
totala kvalitetsbedömningen av varje litteratur har därefter redovisats i tabell 3 
Presentation av utvald litteratur, Kvalitet, med värdet mellan 1/5 till 5/5, där 4/5 
uppfattas vara god kvalitet. 
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Tabell 2. Analysmall för användning vid kvalitetsbedömning 
 

 
Presentation av utvald litteratur 
Här presenteras den litteratur som valts ut för denna litteraturstudie. Tabell 3. 
Presentation av utvald litteratur. 
 
Tabell 3. Presentation av utvald litteratur 
 

Författare År Titel Litteratur Design Genomförande Kvalitet 
Englebright 
Fox, Jill. 

1997 Swinging: What 
young children begin 
to learn about physics 
during outdoor play. 

Artikel Empirisk 
studie, 
Kvalitativ 
metod. 

Observationer 5/5 

Hansson, Lena. 
Lögfren, Lena. 
Pendrill, Ann- 
Marie.  

2014 Att utgå från frågor 
och situationer i 
förskolans vardag: 
Vilket 

Artikel Empirisk 
studie, 
Kvalitativ 
metod.  

Intervjuer. 4/5 

 Klaar S, 
avh. 

Nilsson P, 
avh. 

Englebright 
Fox J 

Hansson  
m fl 

Hauan 
m fl 

Huff 
m fl 

Klaar 
m fl 

Nilsson 
P 

Szcze
panski 
A 

Kan resultatet 
kopplas till den 
ursprungliga 
forskningsfrågan 
och kan resultatet 

ja Ja ja ja ja ja ja ja ja 

Förklaras vilka 
urval som gjorts 
och om 
undersökningsgru
ppen är 
representativ samt 
vilka 
datainsamlingsmet
oder som använts? 
Finns metodfel? 

ja Ja ja ja ja ja ja ja ja 

Är urvalet och 
datainsamlingsmet
oderna relevanta 
för studiens 
resultat och 
slutsats? 

ja Ja ja ja ja ja ja ja ja 

Är etiska 
övervägande 
gjorda? 

ja Ja ja nej nej nej ja nej ja 

Är resultaten 
trovärdiga? Håller 
slutsatserna? Är 
studien aktuell i 
nutid? 

ja Ja ja ja ja ja ja ja ja 
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naturvetenskapligt 
innehåll kan det leda 
till? 

Hauan, Nils 
Petter. Kolstø, 
Stein Dankert.  

2014 Exhibitions as 
learning 
environments: a 
review of empirical 
research on students´ 
science learning at 
Natural History 
Museums, Science 
Museums and Science 
Centres 

Artikel Forsknings-
översikt. 
 

Samanställning 
av tidigare 
studier 

4/5 

Huff, Kenneth. 
Lange, 
Catherine.  

2010 SSSNOW project: 
Helping make science 
cool for students. 

Artikel Projekt-
baserad studie  

 4/5 

Klaar, Susanne.  2013 Naturorienterad 
utbildning I förskolan 
– Pragmatiska 
undersökningar av 
meningsskapandets 
individuella, sociala 
och kulturella 
dimensioner 

Avhandling Empirisk 
studie 
Kvalitatik 
metod 
 

Observation 5/5 

Klaar, Susanne. 
Öhman, Johan.   

2012 Action with friction: a 
transactional 
approach to toddlers´ 
physical meaning 
making of natural 
phenomena and 
processes in 
preschool. 

Artikel 
 

Empirisk 
studie 
Kvalitativ 
metod 

Observation 5/5 

Nilsson, 
Pernilla.  

2005 Barns 
kommunikation och 
lärande I fysik genom 
praktiska experiment. 

Artikel Empirisk 
studie 
Kvalitativ 
metod 
 

Observation 
Video- och 
kassettbands-
inspelningar av 
grupp-
diskussioner

4/5 

Nilsson, 
Pernilla 

2008 Learning to Teach 
and Teaching to 
Learn – Primary 
science student 
teachers´complex 
journey from learners 
to teachers 

Avhandling Empirisk 
studie 
Kvalitativ 
metod 

Återkopplings-
intervjuer, 
skrivna frågor, 
gruppintervjuer 
och 
semistrukturera
de. 

5/5 

Szszepanski, 
Anders.  

2013 Platsens betydelse för 
lärande och 
undervisning – ett 
utomhusdidaktiskt 
perspektiv. 

Artikel Empirisk 
studie 
Kvalitativ 
metod 

Öppna intervju 
frågor 

5/5 
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Beskrivning av vald litteratur 
I litteraturstudien har två avhandlingar och sju artiklar använts. Den första 
avhandlingen är Klaar, S. Naturorienterad utbildning i förskolan - Pragmatiska 
undersökningar av meningsskapandets individuella, sociala och kulturella dimensioner 
(2013). I avhandlingen presenteras en forskningsgenomgång med fokus på 
förskolekulturella traditioner i Sverige samt forskning om naturutbildning i förskolan. 
I avhandlingen presenteras ett praktiskt handlingsperspektiv, där lärandet bygger på 
kontinuerliga erfarenheter. Valet av undervisningsmetod anpassas till vad som skall 
läras ut, dvs. ett användbart metodologiskt angreppssätt. Det presenteras också ett 
mångfacetterat naturlärande, som ett sätt att förstå naturlärande och 
naturundervisning i förskolan. Med mångfacetterat lärande menas ett lärande som 
hanterar både innehåll och lärprocesser, undervisning och lärande, vetenskap och 
vardagsförståelse (Klaar 2013 s. 51). Vidare presenteras hur meningsfull undervisning 
kan analyseras utifrån individuella, sociala och kulturella dimensioner i varje konkret 
situation. Resultatet i avhandlingen kan kopplas till forskningsfrågan i litteraturstudien 
eftersom det behandlar hur meningsfull undervisning skapas utomhus. I avhandlingen 
gjordes observationer genom videofilmning av barnens uteaktiviteter på bl.a. en 
skogsutflykt och avsåg 40 barn huvudsakligen i åldrarna 1-3 år, men även äldre barn 
observerades. Resultatet i avhandlingen är därför av något begränsad betydelse för 
studien, med avseende på barnens ålder. Eftersom avhandlingen enligt 
etikprövningsnämnden inte kunde sägas behandla känsligt material gjordes ingen 
etikprövning. Utöver etikprövningsnämnden har författaren inhämtat målsmännens 
samtycke. Avhandlingen har hög trovärdighet, eftersom den grundligt redogör för 
tillvägagångssättet, analysmetoden och resultatet på ett tydligt sätt.  
 
Den första artikeln är Klaar, S. Öhman, J. Action with friction: a transactional 
approach to toddlers´physical meaning making of natural phenomena and processes 
in preschool (2012) Artikeln handlar om hur meningsskapande kan ske i naturen för 
barnen. Artikeln tar bland annat upp var lärandesituationer i den fysiska miljön 
uppstår. Studien kan kopplas till min forskningsfråga då den tar upp vilka miljöer som 
kan användas för fysikundervisning utanför klassrummet, samt vilka möjligheter det 
finns med att bedriva fysikundervisning utanför klassrummet. Studien har genomförts 
med barn i förskolan. Studien har granskats av Etikprövningsnämnden.  
 
Den andra avhandlingen är Nilsson, P. Learning to teach and teaching to learn - Primary 
science student teachers´complex journey from learners to teachers (2008). I en del av 
avhandlingen undersöks en grupp lärarstudenters erfarenheter av planering, 
undervisning och reflektioner av en naturvetenskapslektion för åldrarna 6 till 11 år. 
Studenterna uppmärksammade incidenter under lektionen som ledde dem till 
ytterligare reflektioner över deras egna tankar om undervisning och studenternas egna 
behov av ytterligare ämneskunskaper. En annan del av avhandlingen handlar om 
studenternas utveckling och attityd till kursen fysik i sin egen utbildning. En del av 
resultatet i avhandlingen kan kopplas till forskningsfrågan i litteraturstudien då det 
framgår på vilket sätt lärare ser på sin fysikundervisning om vad som är bra 
undervisning. Olika metoder användes t.ex. återkopplingsintervjuer, skrivna frågor, 
gruppintervjuer och semistrukturerade (halvstrukturerade) intervjuer vilka beskrivs på 
ett tydligt sätt och som är relevanta för studiens resultat och slutsats. Relationen 
mellan forskaren och studenterna som intervjuades kan vara en etisk fråga, vilken 
belystes i avhandlingen.     
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Den andra artikeln är Szczepanski, A. Platsens betydelse för lärande och undervisning – ett 
utomhuspedagogiskt perspektiv (2013). Artikeln handlar om den fysiska utomhusmiljön 
och vilka platser som lärare uppfattar som lämpliga för lärande och undervisning. 
Studiens undersökning baserar sig på intervjuer med lärare. Resultatet kan kopplas till 
min forskningsfråga eftersom artikeln riktar sig mot den fysiska utomhusmiljön och 
vilka platser som lärare uppfattar som lämpliga för lärande och undervisning. 
Intervjufrågorna i studien har varit av öppen karaktär och därmed bidragit till ökad 
kvalitet på svaren, eftersom resonemangen blir djupare kan man få en ökad förståelse 
av svaren. Metoden är relevant för studiens resultat, men viss skevhet kan förekomma 
då genomförandet av intervjuen är inom forskarens eget verksamhetsområde och det 
är då enligt forskaren inte så lätt att uppfatta om eventuell egen medverkan har 
påverkat de intervjuade personerna. Forskaren har utgått från Vetenskapsrådets etiska 
principer.  
 
Den tredje artikeln är Nilsson, P. Barns kommunikation och lärande i fysik genom praktiska 
experiment (2005). Studien beskriver hur 11-åringar inför en experimentdag på 
nöjesparken Liseberg resonerar i samband med experiment i klassrummet relaterade 
till åkattraktionerna, samt hur det genom den språkliga kommunikationen utvecklas 
ett samspel mellan den enskilde individens föreställningar och vad de andra säger. Det 
empiriska materialet består av video- och kassettbandsinspelningar av 
gruppdiskussioner. Det framgår ej direkt av artikeln vilka etiska överväganden som 
författaren gjort vid inhämtande av det empiriska materialet. Författaren har använt 
sig av metoder som förutsätter att hänsyn tagits även till de etiska aspekterna, varför 
artikeln använts i litteraturstudien.  
 
Den fjärde artikeln är Englebright Fox, J. Swinging: What Young Children Begin to Learn 
About Physics During Outdoor Play (1997). Artikeln handlar om hur barn i åldern tre till 
sex år använder sig av lekplatsgungor för att lära sig de fysiska lagarna. Resultatet kan 
kopplas till min forskningsfråga då den tar upp vilka miljöer som kan användas för 
fysikundervisning utanför klassrummet, samt vilka möjligheter det finns med att 
bedriva fysikundervisning utanför klassrummet. Studien har genomförts på 91 barn 
gruppvis i åldrarna tre, fyra, fem och sex år, genom observationer vid 25 tillfällen à 2 
timmar på två olika daghem. Datainsamlingen gjordes genom observation. Det 
framgår ej om etiska överväganden har beaktats, men deltagarna i studien varierade 
och registrerades inte.   
   
Den femte artikeln är Hauan, N. P. Kolstø, S. D. Exhibitions as learning 
environments: a review of empirical research on students´science learning at National 
History Museums, Science Museums and Science Centres (2014) Artikeln handlar om 
att bedriva undervisning på museum och utställningar. Resultatet kan kopplas till min 
forskningsfråga då den tar upp vilka miljöer och vilka möjligheter som finns för 
fysikundervisning utanför klassrummet. Studien är en sammanställning av tidigare 
studier om ämnet där man använt sig av olika tillvägagångssätt i sin undervisning i 
dessa miljöer. De förklarar även att de därför använt sig av få studier. Åldern på de 
elever som deltagit i de olika studierna varierar mellan 9-16 år. Åldern på de flesta 
elever är 13 år. Denna artikel är en forskningsöversikt som sammanställer tidigare 
studier. Det framgår inte om författarna tagit ställning till etiska överväganden i varje 
studie som ingår i sammanställningen. Anledningen till detta beror på att artikeln är 
en review.   
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Den sjätte artikeln är Hansson, L. Löfren, L. Pendrill, A-M. Att utgå från frågor och 
situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till? (2014) 
Artikeln handlar om hur barn kan möta naturvetenskaplig undervisning utomhus.  
Materialet är inhämtat från intervjuer med 25 förskolelärare som genomförde 
fortbildningssatsningen ”lärarlyftet”. Resultatet kan kopplas till min forskningsfråga 
då den tar upp vilka miljöer som kan användas för fysikundervisning utanför 
klassrummet samt vilka möjligheter det finns med att bedriva fysikundervisning 
utanför klassrummet. Det framgår ej av artikeln om etiska överväganden gjorts. 
Eftersom de metoder som artikeln bygger på, intervjuer med vuxna pedagoger, 
förutsätts det att författarna har beaktat de etiska aspekterna. 
   
Den sjunde artikeln är Huff, K. Lange, C. SSSNOW Project: Helping make science cool for 
students (2010) Artikeln handlar om vilka möjligheter det finns med att arbeta med 
snö, och hur man kan bedriva fysikundervisning utomhus med tillgång till snö. I 
projektet deltog en klass om 24-30 elever i årkurs 6. Eleverna delades in i grupper om 
fyra. Idén om SSSNOW projektet kommer ifrån deltagande i Nasas History of Winter 
(HOW) program. Resultatet kan kopplas till min forskningsfråga då den tar upp vilka 
miljöer som kan användas för fysikundervisning utanför klassrummet, samt vilka 
möjligheter det finns med att bedriva fysikundervisning utanför klassrummet.  
Resultatet i projektet är representativt för mina frågeställningar då det framgår på 
vilka platser och i vilka miljöer fysikundervisning kan genomföras, samt vilka 
möjligheter det finns med att bedriva fysikundervisning utomhus, samt på vilket sätt 
undervisningen utanför klassrummet kan påverka elevers intresse för fysik. Eftersom 
denna artikel är en presentation av ett projektbaserat arbete framgår det inte vilka 
etiska överväganden som gjorts.  
 

Resultat 
I resultatet redovisar jag utfallet i analysen av litteraturen. Syftet var att göra en 
systematisk litteraturstudie om hur fysikundervisning kan utföras utanför 
klassrummet. Frågeställningen i huvudrubriken ”Hur fysikundervisning kan utföras 
utanför klassrummet” besvaras genom följande tre frågor: Vilka områden eller 
moment inom fysikundervisning exemplifieras av tidigare studier som möjliga att 
genomföra utanför klassrummet? Vilka olika platser eller miljöer för 
fysikundervisning utanför klassrummet har beskrivits av tidigare studier? Vilka 
möjligheter och utmaningar finns enligt tidigare forskning med att bedriva 
fysikundervisning utanför klassrummet? 
 
Vilka områden eller moment inom fysikundervisning exemplifieras av 
tidigare studier som möjliga att genomföra utanför klassrummet? 
De moment eller områden som forskningen i funnen litteratur beskriver är - enkla 
väderfenomen, kraft och rörelse, materials egenskaper och användning samt 
systematiska undersökningar. 
 

Enkla väderfenomen och deras orsaker 
I denna litteraturstudie lyfts enkla väderfenomen och deras orsaker fram två gånger 
genom Szczepanski 2013, samt Huff och Lange 2010. 
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Det framgår av läroplanen att undervisningen skall behandla luftens grundläggande 
egenskaper och hur de kan observeras. Szczepanski tar i sin artikel upp exempel där 
man observerar molnen och ser hur de rör sig (Szczepanski 2013 s. 11).  
 
Observation av snö redovisas i artikeln av Huff, K. och Lange, C. SSSNOW projekt 
Helping make science cool for students, där eleverna gör en undersökning utomhus av snö. 
Det gick till så att eleverna fick varsin sensor som kände av tryck och temperatur över 
tid. Enligt författarna grävde eleverna ner sensorn i snögropar på olika platser på 
skolgården som de själva hade grävt. Eleverna beräknade densitet och vattenhalten i 
snön. Sedan vägdes snömassan (Huff och Lange 2010 s. 36-38).  

Kraft och rörelse 
Kraft och rörelse är det område som beskrivits i flest tidigare studier. Området kraft 
och rörelse behandlas i Szczepanski 2013, Klaar och Öhman 2012, Hansson, Löfgren 
och Pendrill 2014, Englebright Fox 1997 samt i Nilsson 2005. 
 
Szczepanski tar i sin artikel upp exempel med användning av ytorna på skolgården för 
olika typer av farkoster, ”råttfällebilar” och ”raketbilar” (Szczepanski 2013 s. 10). En 
lärare som författaren har intervjuat uttrycker följande syfte med att arbeta med dessa 
farkoster: ”Att jobba med bilar ger eleverna en förståelse för utväxlingar. Ja, det är ett 
bra teknikområde.” (Szczepanski 2013 s. 10). Enligt Szczepanski kopplar inte läraren 
uttryckligen till fysikundervisning men det finns kopplingar till området kraft och 
rörelse i kursplanen för fysik (Skolverket 2011a s. 128).   
 
I läroplanen anges även att undervisningen i fysik ska beröra begreppen tyngdkraft 
och friktion samt balans, tyngdpunkt och jämvikt. I Klaar och Öhmans artikel Action 
with friction: a transactional approach to toddlers´physical meaning making of natural phenomena 
and processes in preschool  beskrivs hur barn på förskolan upplever dessa fenomen genom 
sin lek på förskolegården. I artikeln berättar författarna om hur barn går uppför en 
isig backe på förskolegården och hur de lär sig att agera i förhållande till naturen. 
Enligt författarna gick barnen uppför backen men nära toppen började de glida bakåt. 
Enligt författarna böjde sig då barnen ner och satte handen i marken och provade att 
sakta gå uppför igen. Enligt Klaar och Öhman lärde sig barnen om friktion och 
lutande plan, t.ex. att en isig backe har låg friktion. Genom att böja på knäna sänkte 
barnen sin tyngdpunkt och när de också rörde sig långsamt kunde de ändå gå upp för 
backen. De lärde sig att vissa ytor är hala och andra är skrovliga (Klaar och Öhman 
2012 s. 448).  
 
I Hansson, Löfgren och Pendrills artikel Att utgå från frågor och situationer i förskolans 
vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till? beskrivs hur man kan observera 
det som framgår ur läroplanen om krafter och rörelser i vardagliga situationer genom 
t.ex. cykling. I ett exempel som Hansson, Löfgren och Pendrills beskriver i sin artikel 
skjutsar barnen sina kamrater på cyklar, även i en liten uppförsbacke. Då blir det för 
tungt och den som cyklar börjar dirigera barnen där bak till att hjälpa till att skjuta på. 
Ibland kommer någon som inte cyklar och hjälper till att putta, eller så hoppar en ett 
barn av och puttar på. Författarna menar genom detta praktiska exempel att barnen 
lär sig om kraft, tyngd och fart (Hansson, Löfgren och Pendrill 2014 s. 87). 
 
Englebright Fox har i en studie undersökt hur elever genom sina aktiviteter vid 
gungor lär sig om fysikaliska begreppen så som gravitation, kraft samt balans 
(Englebright Fox 1997 s. 12). I studien observerades barn som använde gungor. 



 

20 
 

Enligt Englebright Fox gavs barnen möjlighet att experimentera med balans, kraft, 
gravitation, motstånd och resonans. Slutsatsen enligt författaren var att barnen 
påbörjade förståelsen av de fysikaliska begreppen genom att använda gungor 
(Englebright Fox 1997 s. 12).  
 
I Nilssons artikel tar hon upp ett experiment utomhus inom fysik. Hon redogör för 
hur man kan använda sig av experiment relaterade till attraktionerna på Liseberg 
(Nilsson 2005 s.60). Experimentet gällde temat mekanik, som innebär jämvikt, rörelse 
och krafter, samt om olika fysikaliska fenomen. Enligt författaren behandlades under 
lektionen begreppen gravitation, tröghet, rotation, acceleration, kraft och hastighet. 
Undervisningen tog alltså upp kursplanens innehåll om kraft och rörelse. Nilsson har 
kommit fram till att experimentet ledde fram till att barnen diskuterade fysik på ett 
mycket engagerat sätt. Enligt författaren för eleverna i samtalen in olika termer och 
exempel, som kan spåras till andra fysikaliska fenomen än just de som efterfrågas i 
experimentet, t.ex. densitet, trots att barnen inte använder just det begreppet. Nilsson 
beskriver att spontana begrepp växlas med vetenskapliga begrepp, där de spontana 
begreppen relateras direkt till erfarenheter i barnens omvärld (Nilsson 2005 s. 67). I 
Nilssons exempel använder barnen även radiobilar för att ställa frågan vad som 
händer med kroppen om man krockar framifrån, bakifrån eller från sidan (Nilsson 
2005 s. 61). 

Materials egenskaper och användning 
Materials egenskaper och användning tas i denna litteraturstudie upp i två 
publikationer. Dessa publikationer är Hauan och Kolstø 2014 samt Huff och Lange 
2010. 
 
I Hauan och Kolstøs artikel tar de på flera håll upp möjligheten att bedriva 
undervisning genom besök på museum, vilket stöds av flera delar av läroplanen, t.ex. 
att undervisningen skall behandla människors användning och utveckling av olika 
material genom historien samt berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om 
olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen. Författarna tar upp 
exempel på museum där barnen kan lära sig om materials egenskaper och användning 
är museum för naturvetenskap och teknik (Hauan och Kolstø, 2014 s. 90). På t.ex. 
Tekniska Museet kommer barnen i kontakt med t.ex. sambandet mellan elektricitet 
och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning, historiska 
och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format 
världsbilder samt upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors 
levnadsvillkor. 
 
I Huffs studie undersöktes hur den fysikaliska egenskapen hos snö kan ändras på 
grund av temperaturförändringar och tryck (Huff och Lange 2010 s. 36). 
 

Systematiska undersökningar 
Systematiska undersökningar tas i denna studie upp genom två publikationer som är 
Huff och Lange 2010 samt Nilsson 2005. 
 
I artikeln av Huff och Lange beskrivs en systematisk undersökning av de fysikaliska 
egenskaperna hos snö. Undersökningen genomfördes enligt en plan som innefattade 
förarbete avseende fältarbetet och tvärvetenskapa aspekter, fältarbete på skolgården, 
analys av inhämtad data och avslutningsvis vetenskaplig kommunikation. I förarbetet 
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förbereddes mätinstrumentet, kollades väderleksprognoserna och de 
tvärvetenskapliga delarna initierades (Huff och Lange 2010 s. 36-37). Eleverna 
redovisade sina resultat i en videokonferens med vetenskapsmän och lärare.  
 
Nilsson berättar i sin artikel om experimentet på Liseberg. Barnen genomförde 
experimentet på ett systematiskt och reflekterande sätt (Nilsson 2005 s. 68). Innan 
besöket på Liseberg var barnen förberedda och introducerade inom temat mekanik. 
De diskuterade sina hypoteser före experimentet. På en lektion efter Lisebergsbesöket 
diskuterades händelserna och barnens erfarenheter från besöket samt resultatet av det 
genomförda experimentet. 
 
Systematiska undersökningar som exemplifieras i tidigare studier gäller främst 
mätning av snö på olika platser på skolgården och experiment på nöjespark. 
   
Vilka olika platser eller miljöer för fysikundervisning utanför klassrummet 
har beskrivits av tidigare studier? 
De platser eller miljöer som beskrivits i tidigare studier, där fysikundervisning har 
bedrivits utanför klassrummet är förskole-/skolgården, lekplatsen, museum och 
utställningar samt nöjesparker.   

Förskole-/skolgården 
I denna studie framgår det genom tre publikationer att Förskole-/skolgården kan 
användas för att bedriva fysikundervisning. Dessa är Klaar 2012, Hansson, Löfgren 
och Pendrill 2014 samt Huff och Lange 2010. 
 
Klaar (2012 s. 450-451) beskriver hur förskolegården används av barnen för att 
upptäcka fysikaliska fenomen. Genom observationer av barnen upptäcktes hur de 
genom att undersöka en isig backe upptäckte tyngdkraft och friktion. Även lutande 
backar på förskolgården kan användas för att upptäcka vilka krafter som verkar på en 
cykel i en uppförsbacke. Hansson har i sin studie undersökt när barnen cyklar och 
skjutsar sina kamrater och genom dessa övningar upplever gravitationens krafter samt 
vikt (Hansson, Löfgren och Pendrill 2014 s. 87).  
 
Huff beskriver även hur skolgården kan användas för att undersöka snö. I Huffs 
studie undersöktes hur den fysikaliska egenskapen hos snö kan ändras på grund av 
temperaturförändringar och tryck (Huff och Lange 2010 s. 36). 

Lekplatsen 
I denna studie framgår det genom en publikation att lekplatsen kan användas för att 
bedriva fysikundervisning. Denna publikation är Englebright Fox 1997. 
 
Englebright Fox observerade i sin studie barn som använde gungor. Barnen gavs 
möjlighet att experimentera med balans, kraft, gravitation, motstånd och resonans 
(Englebright Fox 1997 s. 12). Englebright Fox refererar även till andra författare som 
anser att lekplatsen är en bra undervisningsplats eftersom det finns vetenskapslagar 
där, föremål som kan undersökas (Reitz 1975 se Englebright Fox 1997 s. 1), 
lekplatsen erbjuder det lämpligaste laboratoriet för grundskolebarn för att studera 
energi och rörelse (Ruchlis 1974 se Englebright Fox 1997 s. 1) och eftersom 
förskolebarn lär sig en mängd grundläggande fysik där (Kamii och DeVries 1993 se 
Englebright Fox 1997 s. 1). 
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Museet och utställningen 
I denna studie framgår det genom en studie att museer och utställningar kan användas 
för att bedriva fysikundervisning. Detta beskrivs i Hauan och Kolstø 2014. 
 
Genomförandet av ”researching school trips” det vill säga utflykter till platser där 
undersökande undervisning kan bedrivas, kan vara givande för barnen beskrivs av 
Nils Petter Hauan och Stein Dankert Kolstø (Hauan och Kolstø, 2014 s. 101). De har 
i sin undersökning sammanställt litteratur som undersökt undervisning vid olika 
museum, bl.a. naturhistoriska museer, vetenskapsmuseum och science center. 
Undervisning med hjälp av besöken på museer kan enligt författarna genomföras 
genom förberedelser, guidade turer kombinerat med egen utforskning och avslutas 
med efterföljande reflektioner (Hauan och Kolstø 2014 s. 97).    

Nöjesparken 
Nöjesparken lyfts fram en gång i denna studie som en plats där fysikundervisning kan 
bedrivas. Denna publikation är Nilsson 2005. 
 
Som tidigare nämnts är Liseberg en plats som använts för att genomföra en 
experimentdag på för att sedan i klassrummet använda sig av liknande experiment 
Nilsson 2005 s. 58). I Nilssons artikel redovisar hon elevernas resonemang om de 
upplevda iakttagelserna från Liseberg kopplat till klassrumsexperimenten (Nilsson 
2005 s. 58). I Nilssons exempel använder man radiobilar för att ställa frågan vad som 
händer med kroppen om man krockar framifrån, bakifrån eller från sidan (Nilsson 
2005 s. 61).  
 
Som framgår ovan har förskole-/skolgården , lekplatsen, museet och utställningen 
samt nöjesparken beskrivits som platser eller miljöer där fysikundervisning kan 
bedrivas utanför klassrummet. 
 
Vilka möjligheter och utmaningar finns enligt tidigare forskning med att 
bedriva fysikundervisning utanför klassrummet? 
 
I tidigare forskning framgår att det finns både möjligheter och svårigheter med att 
bedriva undervisning i fysik utanför klassrummet. Möjligheterna redovisas samlade 
under rubriken ” Möjligheter med undervisning utanför klassrummet” och därefter 
redogörs för utmaningarna under rubriken ” Utmaningar med undervisning utanför 
klassrummet”.  

Möjligheter med undervisning utanför klassrummet 
Resultatet i Klaars studie visar att naturaspekter finns närvarande i många av barnens 
vardagliga aktiviteter, och att barnen kontinuerligt skapar mening utifrån sin fysiska 
omvärld för att sedan lära sig hantera denna och komma vidare i sina handlingar. I 
Klaars avhandling fick barnen erfarenheter om begreppet friktion genom 
undersökningar av sin omvärld, närmare bestämt genom att undersöka en isig backe. 
Författaren menar att detta tyder på att naturundervisning utomhus utifrån barnens 
vardagliga aktiviteter är gynnsam för natur- och fysikundervisning (Klaar 2013 s. 94). 
Enligt Klaar ger barnens spontana uteaktiviteter stora möjligheter att skapa mening 
om natur utifrån erfarenhetsbaserade och kreativa undersökningar (Klaar 2013 s. 94). 
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Hauan och Kolstø beskriver att genomförandet av utflykter till platser där 
undersökande undervisning kan bedrivas, kan vara givande för barnen (Hauan och 
Kolstø, 2014 s. 101). Om eleverna på en utställning får guidning i kombination med 
uppdrag på utställningen leder detta enligt författarna till att eleverna engageras i 
samtal om ämnet. Eleverna gör då kopplingar till skolan samt till vardagen (Hauan 
och Kolstø 2014 s.93). DeWitt och Hohenstein beskriver 9-12-åriga elevers besök på 
museum där eleverna själva valde ämnen före besöket, samlade information under 
besöket och använde detta material efter besöket. Författarna anser att eleverna var 
mer engagerade under besöket än de var i klassrummet och de diskuterade mer 
angående det aktuella ämnet (Hauan och Kolstø 2014 s.93). 
 
Enligt Klaar är möjligheterna med undervisning utanför klassrummet också de 
traditioner i  förskolekulturella sammanhang om att undervisningen skall utgå ifrån 
barnens intressen och erfarenheter (Klaar 2013 s.100). En annan del av Klaars 
avhandling utgår från de studier hon gjort och hon menar att det är av största vikt att 
även gå vidare med frågor till barnen som ”Intresse, av vad då? Vilka erfarenheter 
skall man utgå ifrån?” och att pedagogens uppgift är att guida mot specifikt utvalda 
intressen och erfarenheter (Klaar 2013 s. 101).  
 
Barnens erfarenheter och egna upplevelser av fysikaliska fenomen i vardagen är en 
bra grund att utgå ifrån i undervisningen enligt Nilsson. Denna kunskap kan utvecklas 
även utanför klassrummet enligt författaren. De fysikaliska fenomenen är så 
uppenbara och konkreta vilket gör att de blir självklara och lättbegripliga för barnen 
(Nilsson 2005 s. 59). 
 
Möjligheterna med att bedriva fysikundervisningen utomhus är enligt Szczepanski att 
den uppfattas bredda de språkliga uttrycksformerna genom att interagera hela 
kroppen och rörelser i lärandet (Szczepanski 2013 s. 14). Szczepanski lyfter även fram 
möjligheten att använda större öppna ytor för olika typer av farkoster, ”råttfällebilar” 
och ”raketbilar” (Szczepanski 2013 s. 10). Lärande och undervisning utomhus innebär 
möjligheter att tillämpa ett kroppsligt, sinnligt lärande enligt Szczepanski (Szczepanski 
2013 s. 11). En annan fördel med att bedriva undervisning utomhus är enligt 
författaren att det även möjliggör ett friare arbetssätt och det upplevs som att stressen 
minskar (Szczepanski 2013 s. 14).  Exempelvis, menar Szczepanski, kan 
undervisningstiden disponeras på ett friare sätt i naturen. Naturen i sig uppfattas 
också minska stressen enligt författaren. 
 
Vidare är fördelen med att bedriva fysikundervisning utomhus att barnen får ta del av 
förstahandserfarenhet av t. ex. miljöarbete (Szczepanski 2013 s. 14). Huff och Lange, 
som använde sig av snö i fysikundervisningen utomhus, påtalar även fördelen med att 
undersökningen bedrevs i en autentisk miljö (Huff och Lange 2010 s. 36). 
 
De möjligheter som finns med att vara ute i naturen är, enligt Klaar, att det finns gott 
om utrymme, naturen är god för hälsan, det erbjuder lugn och ro, och naturen 
beskrivs som en plats där barnen lär känna sin kropps begränsningar och möjligheter 
samt att naturen erbjuder obegränsat med material att arbeta med t.ex. snö (Klaar 
2013 s.42).  
 
Möjligheterna med undervisning utanför klassrummet är vidare det Klaar beskriver i 
en studie gjord av Little och Eager (2010) där barnen efterfrågar fart- och 
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höjdupplevelser i lekplatsen (Klaar 2013 s. 43). Utifrån barnens egna önskemål är det 
då positivt att använda sig av t.ex. rutschkanor, enligt Klaar. Även Englebright Fox 
menar att barnen visar intresse för att experimentera med balans, kraft och gravitation 
då de har tillgång till t.ex. gungor (Englebright Fox 1997 s.12).   
 
Nilsson beskriver att Liseberg är en plats som erbjuder många för barnen intressanta 
möten med fysikaliska fenomen. Genom att experimentera i klassrummet och på 
nöjesparken Liseberg menar Nilsson att eleverna kan relatera vetenskapliga begrepp 
till sina observationer och därigenom initiera en djupare förståelse för mekanik 
(Nilsson 2005 s. 68). 
 
Enligt Nilsson framgår det hur viktigt det är att konkretisera undervisningen genom 
att använda sig av praktiska experiment, för att göra undervisningen meningsfull för 
barnen. Ett exempel enligt Nilsson skulle kunna handla om klimatförändring, då detta 
är ett aktuellt samhällsproblem. Det framgår ur läroplanen att eleverna skall utveckla 
sin förmåga att ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle 
(skolverket 2011a s. 127). Genom att visa konsekvenser eller metoder för att 
motverka klimatförändring i en utomhuspedagogisk miljö menar författaren att detta 
bidrar till att skapa intresse inom ämnet hos barnen, och gör lektionen meningsfull. 
(Nilsson 2008 s.77). 
 
I SSSNOW Project: ”Helping make science cool for students”, där fysikundervisning 
bedrevs utomhus, var barnen enligt författarna ivriga att få delge sina erhållna 
kunskaper enligt den femte fasen i projektet där de genom en videokonferens skulle 
samtala och argumentera med vetenskapsmän och lärare (Huff och Lange 2010 s. 41). 
Genom att arbeta med ett undersökande arbetssätt i projektet utifrån de fem faserna; 
förarbete inför fältarbete, ämnesöverskridande förarbete, fältarbete på skolgården, 
analys av inhämtad data samt kommunicera vetenskapligt, tyckte eleverna enligt 
författarna att arbetet var ”coolt” (Huff och Lange 2010 s. 36). 

Utmaningar med undervisning utanför klassrummet 
I Pernilla Nilssons avhandling redovisas farhågan att eleverna uppfattade att 
anledningen till att de gjorde experiment utanför klassrummet var att de skulle lära sig 
något nytt och inte bara det vanliga som de lärde sig i skolan. Enligt författaren 
uppfattade de inte att det handlade om fysikundervisning (Nilsson 2008 s. 165).   
 
Svårighet med undervisning på utställningar är enligt författarna att guidningen är 
strikt och därmed inte kopplad till kursplanen. Hänsyn tas inte till elevernas 
förkunskaper, varför det leder till ett minskat intresse hos eleverna (Hauan och Kolstø 
2014 s.93). Även utformningen av en utställning har betydelse och Hauan och Kolstø 
visar på ett exempel där utställningens utformning resulterade i att eleverna 
misstolkade hur magnetism fungerar (Hauan och Kolstø 2014 s.95).  
 
För att bedriva undervisning i fysik utanför klassrummet ställs enligt Nilsson höga 
krav på lärarnas både ämneskunskaper och ett stort förråd av pedagogiskt 
kunskapsinnehåll. Utmaningen enligt Nilssons studie, är för det första, att få 
lärarstudenterna positivt inställda till ämnet fysik (Nilsson 2008 s. 80). Vidare, även 
om lärarhandledarna hade gedigen erfarenhet av undervisning, kände de sig enligt 
författaren inte alltid helt säker i sin naturvetenskapliga undervisning (Nilsson 2008 s. 
78).  
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Nilsson beskriver att lärarstudenterna upplever svårighet att applicera den teoretiska 
kunskapen de erhållit vid universitet till praktisk skolverksamhet (Nilsson 2008 s. 91). 
I studien framkom även betydelsen av att veta vad för intressen barnen har. Enligt 
Nilsson insåg lärarstudenterna vikten att förstå vad som påverkade klimatet i 
klassrummet (Nilsson 2008 s. 73).  
 
I många fall så har lärarhandledarna en egen uppfattning och tro om hur 
naturvetenskaplig undervisning ska gå till (Nilsson 2008 s. 90). Resultaten av Nilssons 
avhandling belyser ett flertal situationer där handledarna till lärarstudenterna insåg att 
de behövde mer naturvetenskaplig kunskap för att bättre greppa ögonblicket och 
stimulera elevernas intresse för att lära sig naturvetenskap (Nilsson 2008 s. 77). Enligt 
författaren kan utmaningen därmed finnas i brist på ämneskunskaper hos lärarna i 
ämnet fysik. 
 
Enligt Klaar är utmaningen att kraven ökar på pedagogers naturvetenskapliga 
ämneskunskaper i takt med den ökade ämnesfokuseringen (Klaar 2013 s. 98). Det är i 
förskolan som det enligt författaren sker en större fokusering på ämnesinnehållsliga 
kunskaper på bekostnad av omsorg. 
 
Svårigheten med att bedriva en bra undervisning är enligt Nilsson att lärare även bör 
ha stor ”pedagogical content knowledge” vilket innebär bl.a. ett stort förråd av 
pedagogiskt kunskapsinnehåll för att bli så bra lärare som möjligt (Nilsson 2008 s. 88). 
 
Utmaningen med att bedriva fysikundervisning utomhus är enligt Klaar att läraren 
måste vara mer aktivt involverad i barns naturmöten och att genom denna närvaro 
”guida” det pedagogiska meningsskapandet vidare med hjälp av skilda riktningsgivare. 
Författaren menar att riktningsgivare kan sägas vara guider som läraren använder i 
undervisningen för att vägleda barnen i ett visst avseende. Enligt Klaar kan dessa 
riktningsgivare således vara att bekräfta ett barns handlingar och berätta vad som är 
okej samt inte okej att göra eller att om-orientera barnets handlingar att göra på ett 
annorlunda sätt (Klaar 2013 s. 93).    
 
Sammanfattningsvis kan möjligheterna med att bedriva fysikundervisning utanför 
klassrummet vara att undervisningen utgår från barnens vardagliga aktiviteter och 
intressen. Det är också fördelaktigt att kunna interagera hela kroppen och rörelser i 
lärandet och det möjliggör ett friare arbetssätt. Utmaningarna med undervisning 
utanför klassrummet kan bl.a. vara brist på naturvetenskaplig ämneskunskap hos 
lärarna och förmåga att vara närvarande och ”guida” eleverna.  
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
För den här litteraturstudien har omfattande sökningar genomförts systematiskt i 
databaser. Syftet med sökningarna var att finna relevant litteratur som publicerats 
gällande studiens frågeställning.  
 
Studiens frågeställning var hur fysikundervisning kan utföras utanför klassrummet. 
Studien är utförd som en systematisk litteraturstudie där relevant litteratur inom ett 
givet område söks systematiskt och sedan redovisas tillvägagångssättet för detta på ett 
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sådant sätt att den lämnas öppen för granskning om läsaren önskar det. Om studien 
hade genomförts som en allmän litteraturstudie hade läsaren inte lika enkelt kunnat 
granska resultatet eftersom metod och analys oftast inte redovisas (Eriksson Barajas 
et a., 2013 s. 25). En systematisk studie fungerar väl där det finns många praktiska 
frågeställningar, till exempel Vad fungerar bäst? Vad är effektivt? Finns vetenskapligt 
stöd för att rekommendera en viss åtgärd eller undervisningsmetod? (Eriksson Barajas 
et a., 2013 s. 27).  
 
Jag valde en systematisk litteraturstudie för att höja kvalitén av studien genom att 
metod och analys redovisas på ett tydligt sätt vilket underlättar för läsare vid 
granskningen av min studie och för att detta tillvägagångssätt passar bra utifrån 
studiens frågeställningar. Men en förutsättning för en sådan studie är att det finns ett 
tillräckligt antal undersökningar av god kvalité som kan utgöra underlag för 
bedömningar och slutsatser. Problemet med metoden har varit att finna relevanta 
vetenskapliga studier i tillräckligt stort antal. De sökord som använts har inneburit 
väldigt många träffar och det har varit svårt att avgränsa sökningen. Det har varit 
nödvändigt med avgränsning med tanke på det tidsomfång som avsatts för att 
genomföra studien. Det har även visat sig vara få vetenskapliga avhandlingar som 
direkt berört studiens frågeställning. Detta faktum beskrivs även av Szczepansksi som 
skriver att det ”råder brist på forskning i ett platsrelaterat utomhusdidaktiskt 
sammanhang” (Szczepanski, 2013 s. 13). Ett problem vid sökningen var att det inte 
fanns så mycket forskning om fysikundervisning utanför klassrummet för den aktuella 
målgruppen i forskningsfrågan, årskurs F-6, utan mycket litteratur handlade om 
förskolan samt om högstadium och gymnasium. Eftersom det råder brist på 
forskning som direkt berör studiens frågeställning har sökningar även gjorts i 
internationella databaser för att få med så mycket relevant litteratur som möjligt. 
 
Några artiklar där det råder oklarhet om det företagits etiska överväganden har ändå 
tagits med i studien då man kan anta genom val av metod etc. att materialet inhämtats 
på ett acceptabelt sätt.  
 
Resultatdiskussion 
I inledningen angavs att denna litteraturstudie handlar om fysikundervisningen i 
årkurs F-6 med fokus på hur fysik kan läras ut utanför klassrummet. Mer specificerat 
skall studien söka svar på följande frågor: 

 Vilka områden eller moment inom fysikundervisning exemplifieras av tidigare 
studier som möjliga att genomföra utanför klassrummet? 

 Vilka olika platser eller miljöer för fysikundervisning utanför klassrummet har 
beskrivits av tidigare studier? 

 Vilka möjligheter och utmaningar finns enligt tidigare forskning med att 
bedriva fysikundervisning utanför klassrummet? 

 
I denna litteraturstudie har några diskussionsfrågor tydligt framträtt. Dessa tre 
diskussionsfrågor redovisas i det följande under respektive frågeställning som de 
hänför sig till.  

Vilka områden eller moment inom fysikundervisning exemplifieras av 
tidigare studier som möjliga att genomföra utanför klassrummet? 
Fråga 1 – Varför är kraft och rörelse det område som framkommer i flest tidigare 
studier? Av de områden eller moment med kopplingar till läroplanen inom 
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fysikundervisning, som kan bedrivas utanför klassrummet, visar denna litteraturstudie 
att området kraft och rörelse har förekommit i flest tidigare studier. Hur kommer det 
sig att det förhåller sig på det viset? Ett svar på frågan kan vara att området kraft och 
rörelse är lättbegripligt och förhållandevis lätt att omsätta i undervisning utanför 
klassrummet, särskilt för lärare som känner osäkerhet med hela fysikämnet, se även 
Szczepanski 2013 s.3. Dessutom är det troligen så att kraft och rörelse är intressant, 
spännande och begripligt även för yngre barn. En annan förklaring till att området 
kraft och rörelse är väl studerat kan vara att möjligheten att bedriva undervisning om 
kraft och rörelse utomhus är stor genom t.ex. tillgång till gungor på förskole-
/skolgården enligt Englebright Fox (1997 s. 12).  
 
Vilka delar av det centrala innehållet i kursplanen för ämnet fysik är det då som inte 
berörts i den litteratur som använts i denna litteraturstudie? Det kan då konstateras att 
undervisningen ska behandla materials egenskaper och hur material och föremål kan 
sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter 
eller sjunker i vatten samt hur man kan dela upp enkla lösningar och blandningar i 
deras olika beståndsdelar genom t.ex. avdunstning och filtrering. Undervisningen ska 
även innehålla skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen. Enligt det 
centrala innehållet ska även undervisningen för årskurs 4-6 behandla energins 
oförstörbarhet och flöde, energiflöden mellan föremål som har olika temperaturer, 
hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat, ljusets utbredning från vanliga 
ljuskällor, solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra 
samt hur natt, månader, år och årstider kan förklaras. Även mätningar och 
mätinstrument, t.ex. klockor, måttband och vågar och hur de används i 
undersökningar skall behandlas i undervisningen enligt det centrala innehållet.  
 
Det finns därmed många delar av kursplanen som inte berörts av den litteratur som 
studerat i denna studie. En förklaring kan vara att man av tradition inte brukar arbeta 
med fysikundervisning utomhus i någon större utsträckning. Utomhuspedagogik i 
allmänhet har fått större uppmärksamhet först på senare år. De delar av det centrala 
innehållet i kursplanen som inte har berörts i litteraturen kan ändå bedrivas utomhus, 
eftersom man också kan använda naturen eller annan utomhusmiljö som en plats för 
lärande av samtliga delar i kursplanen, vilket kan utläsas av Skolverkets 
Kommentarmaterial till kursplanen i fysik (Skolverket 2011b s. 18).  

Vilka olika platser eller miljöer för fysikundervisning utanför klassrummet 
har beskrivits av tidigare studier? 
Fråga 2 – Finns behov av ytterligare forskning om olika platser och miljöer för 
fysikundervisning utanför klassrummet? 
 
Det som framkommit i studien är att stora delar av kursplanen i fysik går således att 
tillämpa utanför klassrummet. Forskningen visar på att det finns många platser 
utomhus som kan användas för undervisning i fysik utanför klassrummet, t.ex. 
skolgården, nöjesparker och museum. Det finns stora möjligheter att bedriva 
fysikundervisning utanför klassrummet och litteraturen visar att undervisningen 
utanför klassrummet kan fånga elevernas intresse för fysikämnet. Enligt studien 
TIMSS har elevernas inställning till de naturvetenskapliga ämnena sjunkit i yngre 
åldrar, varför utmaningen är att vända denna trend (Skolverket 2012 s. 8). Eleverna 
har även uppvisat bristande kunskaper i fysik enligt PISA-rapporten.  
 

Kommentar [ajn1]: käll 

Kommentar [ajn2]:  

Kommentar [ajn3]:  
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Enligt Szczepanski råder det brist på forskning i ett platsrelaterat utomhusdidaktiskt 
sammanhang (Szczepanski 2013 s.13). Detta kan förefalla märkligt eftersom platsen i 
den pedagogiska verksamheten har stor betydelse då det enligt Szczepanski erbjuds en 
rik variation i undervisningen och varierade infallsvinklar (Szczepanski 2013 s.13). En 
fördel med att förlägga undervisningen till miljöer utomhus är enligt Szczepanski att 
kunskaper och färdigheter sker i ett sammanhang där det skall tillämpas.  
 
Bristen på forskning avseende fysikundervisning på olika platser utanför klassrummet 
är störst avseende yngre barn, vilket framgår av Hansson, Löfgren och Pendrill (2014 
s.78). Trots att undervisningen ska utgår från barnens vardag och därifrån bygga ett 
naturvetenskapligt lärande är det enligt Hansson m.fl. ett outforskat område.  
 
Mot denna bakgrund är det naturligt att peka på behovet av ytterligare forskning. 

Vilka möjligheter och utmaningar finns enligt tidigare forskning med att 
bedriva fysikundervisning utanför klassrummet? 
Fråga 3 – Vilken är den största utmaningen med att bedriva fysikundervisning utanför 
klassrummet? Författarna i denna litteraturstudie framhåller många fördelar med 
undervisning i fysik utanför klassrummet. Det gäller t.ex. att utgå från barnens 
spontana uteaktiviteter för naturundervisning utomhus och barnens egna erfarenheter 
och upplevelser av fysikaliska fenomen i vardagen. Vid besök på utställningar 
framhålls elevernas engagemang om de guidas i kombination med att de får egna 
uppdrag (Hauan och Kolstø 2014 s. 93). Andra möjligheter med undervisning utanför 
klassrummet beskrivs av Szczepanski såsom möjligheten till större öppna ytor, 
interagerande av hela kroppen och rörelser i lärandet, sinnligt lärande samt friare 
disposition av undervisningstiden, vilket arbetssätt upplevs som mindre stressande 
(Szcepanski 2013 s. 10, 11, 14). Klaar framhåller även att det finns gott om utrymme, 
att naturen är god för hälsan, att den erbjuder lugn och ro och att naturen är en plats 
där barnen lär känna sin kropps begränsningar och möjligheter samt erbjuder 
obegränsat med material att arbeta med (Klaar 2013 s.42). 
 
Det författarna i denna studie beskriver såsom utmaningar med att bedriva 
undervisningen utanför klassrummet, är bl.a. att eleverna inte förstod att 
experimenten handlade om fysikundervisning, att utställningar som eleverna besöker 
inte är kopplade till kursplanen, att utställningarna inte tar hänsyn till elevernas 
förkunskaper, vilket leder till minskat intresse hos eleverna. 
 
Den mest framträdande utmaningen med att bedriva fysikundervisning utanför 
klassrummet, som framkommit i litteraturstudien, är höga krav på lärarnas både 
ämneskunskaper och aktiva involvering i elevernas naturmöten. För att klara denna 
utmaning menar Nilsson att den första utmaningen med att bedriva fysikundervisning 
utanför klassrummet är att få lärarstudenterna positivt inställda till ämnet fysik och att 
lärarna sedan också utvecklar sin pedagogiska ämneskunskap (Nilsson 2008 s. 77, 
142-143). Tidigare forskning visar att det finns en didaktisk osäkerhet bland lärarna 
kring platser för undervisning och inlärning utanför klassrummet, se t.ex. Szczepanski 
(2013 s.3). 
 
Eftersom eleverna i Sverige enligt PISA-rapporten har bristande kunskaper inom 
fysik i en internationell jämförelse (Skolverket 2013 s.14), borde Skolverket 
tillsammans med högskolor och universitet med lärarutbildningar i Sverige ta denna 
utmaning på största allvar.  
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Sammanfattning  
Den här litteraturstudien har undersökt hur fysikundervisning kan utföras utanför 
klassrummet. Fragment av frågeställningen har behandlats i flera avhandlingar och 
artiklar, men andelen studier som direkt behandlar ämnet fysik utomhus är få. Att det 
råder brist på forskning om utomhusdidaktiskt sammanhang beskrivs även av 
Szcepanski (Szczepanski 2013, s. 13). Även Hauan och Kolstø skriver ”However, few 
studies have really tried to measure students´ science learning” (Hauan och Kolstø 
2014 s. 92).  
 
Flera författare pekar på att utmaningarna främst handlar om kompetensutveckling 
hos pedagogerna, både inom ämnet fysik och om utomhuspedagogik generellt. 
Undervisning av fysik utanför klassrummet är viktigt, eftersom den bygger på 
elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck. Gemensamt för forskningen 
i tidigare studier är slutsatsen att eleverna blir mer engagerade och lättare kommer 
ihåg vad det lärt sig i skolan då kunskaperna förankras i verkligheten. 
Utomhusaktiviteter ökar även sammanhållningen av klassen, som då även samarbetar 
bättre i klassrummet.   
 
Det skulle vara intressant att fördjupa undersökningen om hur man kan flytta delar av 
fysikundervisningen utomhus. Eftersom lärandet är ett växelspel mellan erfarenheter 
och reflexion, iakttagelser och teoretiserande, handling och tanke, kan 
utomhuspedagogiken bidra till att skapa bättre balans i denna växelverkan. I dag är 
betoningen i undervisningen på reflexion, teoretiserande och tanke.   
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