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Sammandrag 
 
Denna studie syftar till att undersöka tidigare forsknings syn på lärande i autentiska situationer 
inom undervisning i naturvetenskap för årskurs 4-6. Detta syfte besvaras genom att undersöka 
vilka möjligheter och utmaningar som finns med lärande i autentiska situationer enligt tidigare 
forskningsstudier. Studien har en kvalitativ ansats med systematisk litteraturstudie som metod. 
Samtlig inkluderad litteratur är vetenskapliga artiklar som genomgått peer review och har 
inkluderats efter sökningar i databaserna Summon samt Eric (Ebsco). Dessa har kritiskt granskats 
utifrån uppsatta kriterier och resultatet har analyserats, sammanställts och diskuterats. Studien 
visar att undervisning inom de naturorienterande ämnena som bygger på lärande i autentiska 
situationer bland annat kan bidra till att undervisningen kopplas till elevernas vardag och den 
komplexa verklighet som skolan ska förbereda dem för. Dessutom beskrivs en positiv effekt på 
elevernas motivation för att lära naturvetenskap och ökad effektivitet i elevernas 
kunskapsinhämtning i naturvetenskapsundervisningen. Därutöver visar studien att det skapades 
ett större elevinflytande och ökat egenansvar i undervisningen. Studien visar att anledningar till att 
undervisning i autentiska situationer kan upplevas som problematisk är bristande resurser och 
verktyg, en ökad arbetsbelastning och svårigheter att välja lämpliga lärandesituationer samt att det 
krockar med den skolkultur som råder. 
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Inledning 
 
Dewey förespråkade en undervisning i naturvetenskap som bygger på det eleverna kom i kontakt 
med i verkliga livet. Han trodde att problemet med den naturvetenskapliga undervisningen låg i 
att ämnet presenterades som något nytt och abstrakt istället för att koppla det till elevernas 
tidigare erfarenheter (Hartman, Lundgren & Hartman 2007, s.51-52). Deweys tankar känns minst 
lika aktuella idag då undervisningen enligt min erfarenhet sällan bygger på den kunskap som 
eleverna bär med sig in i klassrummet.  
      I läroplanen kan under rubriken ”skolans värdegrund och uppdrag” utläsas bland annat att 
undervisningen ska bidra till att eleverna får den kunskap de behöver för att kunna bli en del av 
samhället. Undervisningen ska ge eleverna en helhetsbild och ge dem möjligeter att bli kritiska, 
självständiga och konsekvensmedvetna individer (Skolverket 2011b, s.9). Läroplanen pekar vidare 
på vikten av att undervisa så att flera olika kunskapsformer involveras samt att det råder en balans 
mellan innehåll och metod (Skolverket 2011b, s.10). Vidare kan i syftesbeskrivningen för både 
biologi, fysik och kemi läsas att undervisningen ska bedrivas på ett sådant sätt att det skapar 
kunskaper och nyfikenhet om  omgivningen. Eleverna ska genom att dels själva få uppleva saker 
och dels få tillgång till andra källor inom ämnena få en möjlighet att besvara sina frågor 
(Skolverket 2011b, s.111, 127, 144).  
      Jensen (2011, s.31-33) beskriver de två begreppen situerat lärande, som innebär att vad 
människan lär påverkas av i vilken situation detta lärs in och transfer som är vår förmåga att 
överföra den kunskapen till nya situationer. Han skriver att kunskaperna skiljer sig åt beroende på 
vilka situationer den lärs in i och att detta inte nödvändigtvis är överförbart i andra situationer. I 
extremfall skulle detta innebära att det en elev lär sig i en skolkontext inte går att överföra till 
verkliga situationer. Dock åsyftar han att genom att se likheter mellan de två situationerna kan 
kunskapen överföras till den nya kontexten. Han skriver att vår förmåga till transfer gör att en 
elev klarar av att ta kunskap den lär sig i skolan och överföra den till händelser utanför 
skolkontexten men att detta underlättas om situationerna är så lika som möjligt.  
      Brown, Collins och Duguid (1989, s.34) pekar på vikten av att lära i en autentisk situation 
eftersom de anser att allt existerar och används i en kontext. De åsyftar att för att lära sig något 
och inte bara få kunskap om något måste den kontext där det används vara tillgänglig. Författarna 
går så långt som att säga att elever annars kan ta avstånd från ämnet och att de genom att inte få 
någon koppling till autentiska aktiviteter riskerar att inte kunna översätta kunskapen utan tro att 
den enbart gäller i skolan. De anser även att elever med lätthet kan lära sig att skriva bra på 
proven utan att ha någon förmåga att använda den kunskapen i den verkliga kontext där den är 
tänkt att användas. 
     Under vikariat samt under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett en vilja hos andra 
lärare att inbjuda till varierade arbetsmetoder som motiverar och berör. Trots det är de 
arbetsmetoder som erbjuds fortfarande till största del klassrumsbundna och de autentiska 
situationerna i undervisningen väldigt få. Eleverna ges ofta fingerade exempel som inte går att 
lösa med de erfarenheter de bär med sig och de ges få eller inga möjligheter att lära genom att 
uppleva. Det som skapas i klassrummet skapas i och för klassrummet istället för att bjuda in 
omvärden. Ett väldigt vanligt exempel på det är när debattartiklar ska skrivas för att sedan sättas 
in i en pärm istället för att eleverna får möjlighet att dela dessa med omgivningen. Detta skapar 
ett glapp mellan skolan och verkligheten som i mitt tycke är olyckligt och inte skapar den helhet 
vi ska erbjuda. Själv ser jag en stor vinst i att lära i autentiska situationer då jag upplever att de 
involverar fler kunskapsområden och skapar en bättre helhetsbild av det som ska läras in. 
Dessutom borde det inte finnas något problem med att motivera för eleverna varför de ska lära 
sig det som undervisas om de redan i undervisningssituationen ser kopplingen till det verkliga 
livet. Samhällsdebatten runt den teknik vi har tillgång till cirkulerar även den ofta runt just 
möjligheterna det skapar för att arbeta mer autentiskt. Det får mig att undra vad som gör att 
denna arbetsform inte i större utsträckning används i undervisningen. Kan det möjligtvis vara så 
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att det inte upplevs tidseffektivt eller att det skulle kräva andra eller mer kunskaper av pedagogen 
och/eller eleverna? Är det så att det finns tillräckliga skäl för att välja andra arbetsmetoder eller är 
vinsterna överhängande? Vad säger egentligen tidigare forskning om lärande i autentiska 
situationer inom undervisningen i naturvetenskap?  
      Mitt främsta intresse ligger i årskurserna 4-6 vilket även är det åldersspann som denna studie 
kommer att inriktas på. Enligt upplysning inriktar sig forskningen oftast inte på enskilda 
naturorienterande ämnen i detta ålderspann. Mitt syfte kommer därför rikta in sig på alla 
naturorienterande ämnen istället för ett enskilt ämne. 
 
Bakgrund 
 
Nedan följer en genomgång av den litteratur som ligger till grund för problemställningen för 
denna studie. Först ges beskrivningar av de begrepp som studien berör, definitioner ges för: 
lärande, lärande i autentiska situationer samt naturvetenskap. Sedan följer en beskrivning av de delar i 
läroplanen (Lgr11) däribland de delar i kursplanerna för biologi, fysik och kemi som motiverar att 
arbeta med lärande i autentiska situationer inom naturvetenskap i årskurs 4-6. Därefter följer en 
kortfattad beskrivning över det sociokulturella perspektivet samt Vygotskijs och Deweys tankar 
om lärande i autentiska situationer. 
 
Definitioner av begrepp i studien 
 
Lärande 
 
Ingrid Carlgren (2011, s.128) skriver att begreppet lärande refererar till ”det som ska läras, till den 
som lär såväl som till själva lärandeaktiviteten”. Hon skriver att människan lär i alla typer av 
verksamheter men att den kunskapen kan vara både positiv och negativ.  Hon åsyftar också att 
lärande är relationellt och kontextuellt, det vill säga att den situation där lärandet sker har 
betydelse och påverkar hur den nya kunskapen förändrar individens förståelse av sin omgivning.  
Carlgren skriver att:  
 

Lärande innebär en förändring av relationen mellan individen och det sammanhang hon 
befinner sig i. ´Människan-i-världen´ är i relation till världen – hon urskiljer, benämner och 
förhåller sig till olika aspekter och fenomen i världen. Lärandet förändrar relationen, gör 
det möjligt att urskilja alltfler nyanser och distinktioner i alltmer komplexa konstellationer 
av dimensioner och aspekter (Carlgren 2011, s.129). 

 
Hon delar upp lärandet i en inre och en yttre sida. Den yttre sidan är den där lärdomar görs 
genom imitation, kunskap om korrekt beteende i en viss situation fås genom att utforska sin 
omgivning. Den inre sidan är det innehåll som erhålls och hur det förstås (Carlgren 2011, s.129).  
 
Lärande i autentiska situationer 
 
Autentiska situationer refererar enligt Carlgren (2011, s.126) till det lärande som sker i ”informella 
lärandemiljöer utanför skolan”. Resnick (1987, s.13) beskriver lärande utanför skolan som mer 
socialt betingat med naturligt samarbete för att lösa problem medan lärandet i skolan främst sker 
och bedöms individuellt. Brown, Collins och Duguid (1989, s.34) beskriver autentiska situationer 
som sammanhängande (coherent), meningsfulla (meaningful) och målmedvetna (purposeful). De 
definierar autentiska aktiviterer som ”the ordinary practices of the culture” (Brown, Collins & 
Duguid 1989, s.34).  
      Kearney, Burden och Rai (2015, s.48, 55) har genomfört en undersökning baserat på data 
insamlad i främst Australien och Europa som handlar om användningen av mobila medier som 
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till exempel mobiltelefoner och surfplattor i undervisningen. Undersökningen visade att det 
pedagogerna ansåg var den största fördelen med detta arbetssätt var att det förenklade 
undervisning med fokus på autentiska uppgifter. Deltagarna menade på att deras undervisning 
simulerade arbetsformer som liknade de som fanns i arbetslivet. De inkluderade även uppgifter 
som genomfördes i smågrupper, diskussioner i helklass samt samarbete mellan elever och lärare 
över internet i deras definition av autentiska situationer. Men trots att de flesta beskrev sin 
undervisning som autentisk var det enbart ett fåtal som hade aktiviteter som inkluderade 
lärmiljöer utanför klassrummet eller på annat sätt inkluderade ett autentiskt problem. Med andra 
ord är det inte alltid självklart för samtliga inblandade vad begreppet autentiska situationer 
egentligen innebär. 
      Åkerlund (2014 s.108-110) skriver i sin doktorsavhandling om autentiska mottagare och 
åsyftar att mottagaren för eleverna oftast begränsas till lärare och klasskamrater istället för att 
bjuda in fler autentisk mottagare. Han anser att de sociala medierna kan erbjuda autentiska 
mottagare vilket skapar ett lärande som kopplar samman livet utanför skolan med lärandet i 
skolan. Åkerlund har granskat flera författares beskrivningar av autentiska mottagare och sett att 
det de har gemensamt är att autentiska mottagare beskrivs som äkta kommunikation i motsats till 
de konstruerade samtal som normalt sker i undervisningen (2014, s.110). Han anser att två 
kriterium för när en mottagare blir autentisk kan urskiljas i tidigare, dessa är att både ”genren och 
situationen är autentisk” (2014, s.110-111), detta kan dock ske inom ramen för ordinarie 
undervisning till exempel när en elev fungerar som lärare. 
      I denna studie kommer lärande i autentiska situationer att åsyfta undervisning som 
sammanfogar informella situationer med autentiska mottagare i den formella skolkontexten.  
 
Naturvetenskap 
 
I Nationalencyklopedin (2015) beskrivs naturvetenskap som ”den sammanfattande benämningen 
på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar”. Vidare beskriver de att 
naturvetenskap vanligtvis inkluderar ”fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap”. I 
kursplanerna för både biologi, fysik och kemi står det att ”[n]aturvetenskapen har sitt ursprung i 
människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld” (Skolverket 
2011b, s.111).  
 
Läroplanen 
 
Läroplanen för grundskolan (2011) beskriver en undervisning som ska ta vara på de erfarenheter 
som eleverna bär med sig in i undervisningen samt verka för att den undervisning som ges 
underlättar deras fortsatta lärande (Skolverket 2011b, s.8). De gemensamma erfarenheter som 
eleverna bär med sig in i undervisningen ger de förutsättningar som krävs för att undervisningen 
ska ge en helhetsbild (Skolverket 2011b, s.10). Därutöver ska skolan dels överföra de 
gemensamma värderingar och referensramar som krävs för att bli en del av samhället dels 
möjligheten att kritiskt granska och värdera konsekvenserna av fakta och handlingar. Eleverna ska 
ges förutsättningar för att klara av den komplexa verklighet de förväntas leva i genom att ges 
metoder för att använda den kunskap de tillskansat sig. De ska även få metoder för att skaffa sig 
ny kunskap samt kritiskt granska den kunskapen (Skolverket 2011b, s.9). Vikten av att knyta an 
till autentiska situationer i undervisningen är med andra ord tydligt framskrivet i styrdokumenten.  
 
De naturvetenskapliga ämnena 
 
Kursplanerna i biologi, fysik och kemi redogör för vikten av ämneskunskaper för att kunna bidra 
till en hållbar utveckling (Skolverket 2011b, s.111, 127, 144). Kursplanen för biologi framskriver 
även vikten av kunskaper inom biologi för att kunna ”påverka sitt eget välbefinnande” 



 

4 
 

(Skolverket 2011b, s.111). Samhällsnyttan av att som medborgare ha kunskaper inom biologi lyfts  
upp i kursplanen kopplat till ”områden som hälsa, naturbruk och miljö” (Skolverket 2011b, 
s.111). Kursplanen i fysik visar att alla samhällsmedborgare behöver har kunskaper inom fysik 
kopplat till ”områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi” (Skolverket 
2011b, s.127) och kursplanen i kemi lyfter medborgarnas behov av kunskaper i kemi kopplade till 
”områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik” (Skolverket 2011b, 
s.144). Undervisningen i biologi, fysik och kemi ska ha som målsättning att eleverna utvecklar 
kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang inom respektive ämne samt utvecklar en 
nyfikenhet och intresserar sig för sig själva, naturen samt omvärden (Skolverket 2011b, s.111, 127, 
144). Eleverna ska genom undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena ges förutsättningar för 
att besvara funderingar som rör naturen och dem själva genom att dels själva få undersöka och 
dels få söka kunskap i olika källor (Skolverket 2011b, s.111, 127, 144). 
 
Sociokulturellt perspektiv 
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv ses kunskap som ett kollektiv medel som människan lär sig 
använda och utnyttja i det sociala samspelet med andra (Carlgren 2011, s.126). Att lära sig handlar 
följaktligen om hur väl människan klarar av att ta till sig denna kollektiva kunskapsresurs och hur 
väl den klarar av att använda denna i samspel med sin omgivning och den kultur den lever i (Säljö 
2010, s.21). Säljö skriver att:  
 

[Vårt] samhälles samlade kunskaper och färdigheter [passerade] för länge sedan vad en 
mänsklig hjärna kan hålla ordning på. Även om vår hjärna är en komponent i det som gör 
vårt avancerade lärande möjligt, är våra kunskaper och färdigheter inte lokaliserade i dess 
invecklade skrymslen och biokemiska processer. Dessa processer är en viktig förutsättning 
för vår förmåga att analysera begrepp, lösa ekvationer och skriva poesi. Men begreppen, 
ekvationerna och de poetiska uttrycken finns inte i hjärnan som sådan. De har i stället med 
innebörd och mening att göra, och innebörd och mening är kommunikativa, och inte 
biologiska, företeelser ( Säljö 2010, s.21). 

 
Genom att interagera med omgivningen ges tillgång till tidigare generationers erfarenheter och 
kunskaper om de redskap som används. En grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är 
att dessa viktiga sociokulturella resurser skapas och delas vidare genom att kommunicera med 
varandra (Säljö 2010, s.21-22). Det sociokulturella perspektivet menar att redskap som ingår i en 
kultur är både mentala och praktiska. Till skillnad från hur undervisning ofta är uppbyggd så går 
det inte att skilja på det abstrakta och det konkreta, de olika kunskaperna samspelar och för att 
klara av praktiska sammanhang behövs de intellektuella grunderna. Människan lär sig läsa, räkna 
och så vidare för att klara av de praktiska delarna i det verkliga livet inte för att klara av att skriva 
en ekvation i matematikhäftet (Säljö 2010, s.22).  
      Det socio-kulturella perspektivet har när det implementerats i lärandeforskningen skapat ett 
ändrat fokus från elevers ”icke-synliga mentala konstruktioner till de praktiker och sammanhang 
där lärandet pågår”. Dock har denna forskning främst studerat det informella lärandet och ej 
fokuserat på det lärande som sker i skolkontexten (Carlgren 2011, s.126-127)”. 
 
Vygotskijs inställning till lärande i autentiska situationer 
 
Vygotskij ansåg enligt Lindqvist (1999, s.19) att en människa formas av dels biologiska attribut 
och dels av det samhälle människan omges av vilket bildar den bas som finns att förhålla sig till i 
frågan om vad varje individ är kapabel att lära. Han såg all uppfostran som socialt betingad och 
att enbart personliga erfarenheter kan påverka individen; följaktligen kan inte lärdomar göras 
genom andras erfarenheter (Lindqvist 1999, s.19). Fortsatt hävdade han att det ur en pedagogisk 
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synvinkel aldrig är tillåtet att försätta eleven i passivitet. Läraren måste inse att hela grunden ligger 
i elevens egna erfarenheter och att läraren inte är det som betyder mest. Vygotskij hävdade att 
kunskap som enbart förvärvats genom att ta del av andras erfarenheter och inte upplevts inte kan 
ses som riktig kunskap då eleverna bara lär sig att ta emot istället för att få reagera på den kunskap 
de tilldelas (Lindqvist 1999, s.20). Dock menade han inte att läraren är meningslös men att 
lärarens uppgift inte är att föreläsa utan att se till att den sociala miljö där eleverna tillgodogör sig 
kunskap är uppbyggd på bästa sätt. Han jämför läraren med en trädgårdsmästare som inte kan 
påverka växternas växande utan enbart kan se till att den omgivande miljön är optimal för att 
växten ska kunna frodas (Lindqvist 1999, s.21). Vygotskij kritiserade den uppdelning mellan 
ämnesområden i skolan där det för eleverna förefaller som att naturvetenskap och 
samhällsvetenskap är två oförenliga världar med olika regler och värden. Han skrev enligt 
Lindqvist (1999, s,215) att: 
 

Om man i skolans naturvetenskapsundervisning undervisar om människan är det bara den 
del som ingår i anatomin och fysiologi och bara i den mån hon är ett däggdjur. Naturens 
värld, som människan är undantagen från, tycks då oändligt fattig och tom i jämförelse 
med rikedomen i det verkliga livet. Och vice versa tycks de mänskliga handlingarnas och 
företagens värld hänga i luften som en slags regnbåde, som inte når ned med ändarna till 
marken (Lindqvist 1999, s.215). 
 

Istället ansåg Vygotskij att lärande bör ske genom arbete då detta ger en praktisk inblick i den 
teoretiska och annars statiska kunskapen (Lindqvist 1999, s.215). Han menade att lärarens roll 
inte kan vara att presentera ett material som ett färdigt kunskapsstoff som ska matas till eleven 
utan att lära eleverna förmågan att själv skaffa sig och använda kunskap. Detta kan då enbart 
göras genom en arbetsprocess. Vygotskij ansåg att om läraren enbart matar eleverna med färdig 
kunskap kan denne lika gärna ersättas med en lärobok eller övrigt redskap för att inhämta fakta. 
Han menade att läraren när denne undervisar på detta vis upphör att vara lärare då denne enbart 
uppträder i en liten del av det som lärarrollen är. Istället ska läraren ha en fullgod kunskap om sitt 
ämne samt hur detta bör undervisas och genom den sociala miljön göra att eleverna blir 
entusiastiska (Lindqvist 1999, s.235, 238, 240). 
 
Deweys inställning till lärande i autentiska situationer 
 
Dewey ansåg enligt Hartman, Lundgren och Hartman (2007, s.46) att all utbildning handlade om 
att alla skulle få ”ta del av mänsklighetens sociala medvetenhet” vilket startar redan som spädbarn 
och formar individen under hela livstiden. Genom den informella utbildningen formas människan 
till en kulturellt betingad varelse och ingen formell utbildning kan utan risk formas utan att ta 
hänsyn till detta (Hartman, Lundgren & Hartman 2007, s.46). Dewey ansåg att 
utbildningsprocessen bestod av en psykologisk och en social sida som samspelade på lika villkor 
och där en obalans mellan de två skulle få negativa följder för individerna som påverkades. Han 
menade att barnens instinkter och begåvning var den grund som undervisningen borde ligga på. 
Följaktligen bör lärare anstränga sig för att knyta undervisningen till aktiviteter som knyter an till 
eleverna och istället för att skapa en slumpmässig utbildningsprocess koppla den till individens 
psykologiska mönster (Hartman, Lundgren & Hartman 2007, s.46). Fortsatt ansåg Dewey att 
undervisningen måste vara uppbyggd på ett sådant sätt att eleverna ser förmågors syfte i avsikt i 
att lärandet inte ska bli konventionellt utan koppla till individens sociala process. Dewey skrev 
enligt Hartman, Lundgren och Hartman (2007, s.47-48) att: 
 

För att kunna förstå hurdant ett anlag verkligen är måste vi veta vad det syftar till, hur det 
används och vilken funktion det har. Detta kan vi inte veta, om vi inte ser individen som 
en aktiv i sociala relationer. Men å andra sidan, den enda möjliga anpassning som vi under 
nuvarande förhållanden kan ge barnen, är den som uppstår när vi ger barnen full tillgång 
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till hela sin begåvning. Med uppkomsten av demokrati och moderna industriella 
förhållanden är det omöjligt att exakt förutsäga hur civilisationen kommer att te sig om 
tjugo år. Därför är det omöjligt att förbereda barn för vissa givna samhällsbetingelser. Att 
förbereda barn för ett framtida liv innebär att man låter barnen förfoga över sig själva. Det 
betyder att man fostrar dem så att de har full tillgång till hela sin kapacitet (Hartman, 
Lundgren & Hartman 2007, s.47-48). 
 

Dewey ansåg därför att individen måste undervisas som en social individ i en social kontext. 
Eleven måste stå i centrum i alla punkter av utbildningen och innehållet måste ställas i relation till 
vilka förmågor och kunskaper som krävs för att vara en del av samhället (Hartman, Lundgren & 
Hartman 2007, s.47-48). Då menade han inte bara det samhälle vi tror kommer utan att vi måste 
utbilda för det liv eleverna lever nu. Dewey trodde att en stor del i misslyckandet i skolan beror 
på att undervisningen inte kopplas till elevernas liv utan de blir hänvisade till att kunskapen 
behövs senare. Eleverna uppfattar då skolan som en plats där information ska tas emot och deras 
prestationer är en förberedelse för deras framtida liv istället för en del av deras livserfarenhet de 
kan dra nytta av här och nu (Hartman, Lundgren & Hartman 2007, s.49). Deweys syn på läraren 
var enligt Hartman, Lundgren och Hartman (2007, s.50) som förmedlare av idéer till barnen och 
istället för att vara den som ensam styr vara den som i egenskap av en mer lärd medlem av 
gruppen välja ut innehåll och hjälpa eleverna vidare i sin process. Han ansåg även att det var 
dåligt för elevernas naturliga process att snabbt bli påtvingade många studieämnen utan 
förbindelse till deras vardagsliv. Följaktligen ansåg han inte att utgångspunkten för skolämnena 
borde vara till exempel naturvetenskap utan barnets eget liv. Han ansåg till exempel att det största 
problemet med undervisningen i naturvetenskap var att ämnet presenterades som något utan 
koppling till deras liv. Istället menade Dewey att naturvetenskap är en sådan värdefull kunskap för 
att det ger eleverna möjlighet att testa och kontrollera de kunskaper och erfarenheter de bär med 
sig. Han ansåg därför att ”[naturvetenskap] skall presenteras, inte så mycket som ett nytt ämne, 
utan som något som visar på faktorer som redan finns i tidigare erfarenheter. Den skall vara ett 
redskap med vars hjälp dessa erfarenheter kan ordnas på ett lättare sätt” (Hartman, Lundgren & 
Hartman 2007, s.52). Eleverna måste få uppleva med alla sina sinnen och inte tvingas in i en 
passiv roll där de ska ta emot och repetera kunskap. Detta är enligt Dewey emot barnets natur 
och skapar onödiga konflikter vilket i sin tur leder till att tid och energi som kunde ägnats åt att ta 
in ny kunskap ägnas åt att få eleverna att falla in i ett för dem onaturligt mönster. Han ansåg att 
istället för att lägga sin tid och uppmärksamhet på att planera lektioner borde eleverna få skapa 
sina egna föreställningar och bygga på sitt naturliga intresse (Hartman, Lundgren & Hartman 
2007, s.53-53). 
 
Syfte med frågeställningar 
 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka tidigare forsknings syn på lärande i 
autentiska situationer inom undervisning i naturvetenskap för årskurs 4-6. De frågeställningar 
som ska besvaras inom ramen för denna studie är: 
 

1. Vilka möjligheter finns enligt tidigare forskning med att lära i autentiska situationer inom 
undervisning i naturvetenskap för årskurs 4-6? 

2. Vilka utmaningar finns enligt tidigare forskning med att lära i autentiska situationer inom 
undervisning i naturvetenskap för årskurs 4-6? 
 

Metod 
 
Denna del beskriver hur den systematiska litteraturstudien gått till och vilka etiska aspekter som 
det tagits hänsyn till i denna studie. Här beskrivs även vilka urvalskriterier som avgränsat 
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sökningen av litteratur. Därutöver sker en redogörelse för vilka databaser som använts samt hur 
sökprocessen gått till. Därefter beskrivs urvalsprocessen, den litteratur som valts ut samt hur 
denna litteratur står sig mot kvalitetskriterierna. Slutligen beskrivs den metod som använts för att 
analysera texterna i relation till studiens syfte och frågeställningar. 
 
Studiens design 
 
Studien har en kvalitativ ansats med systematisk litteraturstudie som metod. Det vill säga svar på 
syfte och frågeställningar har sökts i publicerade vetenskapliga artiklar och avhandlingar (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Metoden har baserats på Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengströms (2013) redogörelse för hur en systematisk litteraturstudie ska bedrivas. De skriver att 
en systematisk litteraturstudie ska presenteras genom att motiv för studien beskrivs. Därefter ska 
frågeställningar beskrivas på ett sådant sätt att de är möjliga att besvara. En plan för 
genomförandet av studien ska formuleras och sökord samt sökstrategi beskrivas så sökprocessen 
som lett fram till att studier inkluderats eller valts bort blir tydlig. Kriterier och metoder för 
granskning och kvalitetsbedömning av valda artiklar ska beskrivas tydligt. För att få en 
sammanvägning av de studier som använts ska om möjligt en metaanalys göras. Resultatet ska 
analyseras och diskuteras så att litteraturen kan sammanställas och slutsatser dras (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.27, 31).  
 
Etiska aspekter 
 
Vid forskning som avser människor så skall en ansökan om etikprövning hos Vetenskapsrådet 
göras (VRFS 2012:1, 1 §). Högskolan Dalarna har satt upp en checklista med frågor för att avgöra 
om en etisk prövning krävs. Om inte alla frågor kan besvaras med ett nej ska en etisk ansökan 
göras (Högskolan Dalarna 2008). Då denna studie enbart bygger på tidigare forskning var en 
sådan ansökan inte aktuell. Istället har de studier som är aktuella att användas i studien 
kvalitetsgranskats utifrån de fyra forskningsetiska principer som beskrivs av Björkdal Ordell 
(2007, s.26-27). Första kravet är informationskravet vilket innebär att alla som innefattas av studien 
ska ha fått information om dess syfte. Andra kravet är samtyckeskravet vilket innebär att det ska 
vara frivilligt att medverka i studien eller ej. Tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att 
medverkande i studien ska vara anonyma. Fjärde kravet är nyttjandekravet vilket innebär att 
insamlad information om deltagarna enbart får användas i forskningen. 
      Även Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.70) skriver att det i en 
litteraturstudie främst bör inkluderas studier där etiska överväganden gjorts och som fått 
nödvändiga tillstånd. Dessutom ska en redogörelse för den litteratur som ingår göras. Den 
inkluderade litteraturen ska även arkiveras under 10 år. Resultat som både talar för inledande 
hypotes samt den som talar emot ska redovisas. Att enbart inkludera den litteratur som talar för 
det tänkta resultatet ses som oetiskt.  I denna studie har alla dessa tre ovanstående punkter tagits 
hänsyn till. 
 
Urvalskriterier 
 
För att inte av misstag missa studier på grund av att de använder en annan benämning för årskurs 
4-6 inriktades sökningen på grundskolans tidigare år. Studier inkluderades om de var genomförda 
i årskurs 4-6 eller 4-6 samt årskurs 3 och/eller årskurs 7. Ingen begränsning på enskilda ämnen 
gjordes utan sökningen genomfördes för de naturvetenskapliga ämnena då forskningen främst 
bedrivs generellt och inte ämnesspecifikt. Detta innebär att forskning inkluderats om den är 
inriktad på de naturvetenskapliga ämnena generellt eller ett eller flera av ämnena kemi, fysik och 
biologi. Ingen begränsning skedde på utgivningsår eftersom en historisk översikt över synen på 
ämnet ansågs vara intressant att få med; dock inkluderades slutligen ingen litteratur publicerad 
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tidigare än 1997 vilket gjorde att detta inte möjliggjordes. Sökningen av vetenskaplig litteratur 
skedde på en internationell nivå. Dock begränsades sökningen till att omfatta vetenskapliga texter 
på svenska och engelska som genomgått peer review. 
 
Sökord 
 
De svenska sökord som använts i sökprocessen har med ett undantag tagits fram utifrån denna 
studies syfte och frågeställningar. Sökordet Konext* togs dock fram utifrån inledande sökningar 
som visade att kontextuell kunskap ibland används som alternativ till autentisk kunskap. De 
svenska sökord som använts är: Autentiska situationer, Autent*, Konext*, lärande, natur*. 
      De engelska sökord som använts i sökprocessen har tagits fram utifrån översättningar från de 
svenska sökorden och är därmed kopplade till denna studies syfte och frågeställningar. De 
engelska sökord som använts är: Authentic situations, Autenthic learning , Context*, Natural Science 
education, Elementary, Elementary science education. 
 
Databaser 
 
I denna litteraturstudie har sökningar främst skett i databaserna Summon och Eric (Ebsco).     
      Summon är en söktjänst via Högskolan Dalarna innehållande för Högskolan Dalarnas 
bibliotek tillgängliga resurser (Högskolan Dalarna 2015d). Denna databas valdes av anledningen 
att den är väldigt bred och ger ett brett resultat som dock går att avgränsa genom till exempel 
peer review. Eric (The Education Resources Information Center) Ebsco nås även den via 
Högskolan Dalarnas biblioteks hemsida och är en internationell elektronisk databas över 
pedagogiskt inriktad litteratur (Högskolan Dalarna 2015b). Denna databas valdes för att få mer 
riktat resultat med koppling till pedagogik. Anledningen till att enbart Ebsco användes istället för 
att söka i alla tre tillgängliga Eric-databaser var för att de två övriga redan är inkluderade i 
Summon vilket enbart skulle skapa överlappande sökresultat. 
     Inledningsvis gjordes även sökningar i Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet) som är ett öppet 
elektroniskt arkiv innehållande avhandlingar och examensarbeten från olika svenska lärosäten 
(Högskolan Dalarna 2015a) men då resultat uteblev avbröts sökningarna i den databasen. Det 
genomfördes även sökningar i avhandlingar.se, en söktjänst innehållande doktorsavhandlingar 
samt licentiatuppsatser från svenska universitet (avhandlingar.se 2015), dock utan relevant 
resultat. Google Scholar är en sökmotor för vetenskaplig litteratur (Högskolan Dalarna 2015c) 
som valdes bort på grund av den begränsade tid som finns till förfogande. Sökningen i Google 
Scholar upplevdes allt för tidsineffektiv då varje enskilt sökresultat måste kontrolleras genom att 
gå in på dess länk för att kunna avgöra om det är vetenskapliga texter eller studentarbeten.  
 
Sökstrategi 
 
Sökresultatet har gåtts igenom genom att titlarna har lästs. När en titel verkat relevant har abstract 
lästs. En titel har framstått som aktuell om den syftat på autentiskt lärande i något 
naturvetenskapligt ämne, antingen genom att ordet autenticitet använts eller den beskriver en 
studie där lärmiljöer utanför skolan inkluderats i skolmiljön. Ett abstract har setts som intressant 
om det fokuserar på årskurs 4-6 samt autentiskt lärande i något naturvetenskapligt ämne 
alternativt beskriver en autentisk lärsituation i något naturvetenskapligt ämne. Studier som inriktar 
sig på rätt åldersgrupp men inkluderar elever i närliggande årskurser (årskurs 3 och 7) har ej valts 
bort på grund av detta. Titlar som valts bort efter abstract har lästs har till exempel inte visat 
något direkt fokus mot autentiska situationer, varit inriktade på lärarstudenter eller inriktat sig på 
fel åldersgrupp. Om abstract har uppfyllt dessa kriterier har texten lästs i fulltext. 
      Nedan sker en detaljerad redogörelse för hur sökprocessen gått till och vilka beslut som tagits.  
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Tabell 1: Resultat från genomförda sökningar 

Databas Avgränsningar Sökord 
Antal träffar 

totalt 
Antal lästa 

titlar 
Antal lästa 

abstract 
Antal lästa full-

text 

Summon 
 

Autentiska 
situationer 

80 80 0 0 

Summon 
 

Autent* 
lärande natur*

50 50 0 0 

Summon 
 

Kontext* 
lärande natur*

137 137 1 0 

Diva 
 

Kontext* 
lärande natur*

1 1 0 0 

Summon  

(Authentic 
learning) 

AND 
(elementary) 

AND 
(Natural 
Science 

education) 

21 198 0 0 0 

Summon Peer-reviewed 
Fulltext 

(Authentic 
learning) 

AND 
(elementary) 

AND 
(Natural 
Science 

education) 

4357 4357 27 9 

Eric 
(Ebsco) 

 

Authentic 
learning AND 

Natural 
Science 

education 
AND 

elementary 

15 15 15 4 

Summon  

"Authentic 
situations" 

AND 
Context* 

AND 
"Elementary 

science 
education" 

5 5 2 0 

Eric 
(Ebsco) 

 

"Authentic 
situations" 

AND 
Context* 

AND 
"Elementary 

science 
education" 

6 6 4 0 

avhandling
ar.se  

Autent* 
lärande natur* 4 4 0 0 

avhandling
ar.se 

 
Kontext* 

lärande natur*
20 20 1 0 

avhandling
ar.se 

 Authentic 
Science 

47 47 1 0 

avhandling
ar.se  Autent* 42 42 0 0 
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Ovan finns en sammanfattande tabell (Tabell 1) med resultatet av sökningarna för att skapa en 
översikt. 
      Inledningsvis gjorde sökningarna med svenska sökord. Första sökningen gjordes i Summon 
med sökorden Autentiska situationer  vilket gav 80 träffar utan avgränsningar. Alla titlar lästes men 
inga titlar framstod som relevanta (se Tabell 1). Samma sökning i Diva gav inga träffar. Sedan 
gjordes en ny sökning i Summon med sökorden Autent* lärande natur* för att se om det gav bättre 
träffresultat. Detta gav 50 träffar utan avgränsningar, alla titlar lästes men inte heller de framstod 
som relevanta (se Tabell 1). Samma sökning i Diva gav inga träffar. Därefter gjordes en sista 
sökning med svenska sökord i Summon då Autent* byttes ut med Kontext* för att se det fungerade 
bättre. Detta gav 137 träffar utan avgränsningar, alla titlar lästes varav en var intressant nog för att 
gå vidare för läsning av abstract. Den lästes dock ej i fulltext då den inte verkade fokusera på 
autentiska situationer samt fokuserade på fel åldersgrupp. Samma sökning i Diva gav 1 träff som 
inte heller den var relevant. Därefter avbröts sökningarna på de svenska sökorden (se Tabell 1). 
      Eftersom de svenska sökorden inte gav några relevanta träffar inriktades de följande 
sökningarna på engelska sökord. För att avgöra om det var de svenska sökorden som var 
problemet med Diva gjordes en inledande sökning i den databasen med sökorden Authentic 
learning elementary Natural Science education vilket gav 0 träffar utan avgränsningar. Därefter avbröts 
sökningarna i den databasen.  
       Följaktligen gjordes en sökning Summon med sökorden (Authentic learning) AND (elementary) 
AND (Natural Science education) vilket gav 21 198 träffar utan avgränsningar. Då gjordes en ny 
sökning med avgränsningen Peer-review samt Fulltext vilket gav 4357 träffar. Eftersom inga 
relevanta träffar uppkommit tidigare togs beslutet att läsa samtliga titlar. 27 titlar var intressanta 
nog för att gå vidare till läsning av abstract och 9 av dessa valdes ut för att läsa igenom i fulltext 
(se Tabell 1). De titlar som valdes bort efter att abstract lästs valdes bort på grund av att de var 
inriktade på fel åldersgrupp, ej hade ett fokus på autentiska situationer och/eller på 
naturvetenskap. Vissa titlar valdes även bort på grund av att dessa krävde en prenumeration som 
inte var gratis för att få tillgång. Därefter gjordes en sökning med samma sökord i Eric (Ebsco) 
men utan avgränsningar vilket gav 15 träffar. Samtliga titlar och abstracts lästes, varav 4 framstod 
som relevanta och valdes ut för att läsas i fulltext. En av de 4 gick ej att läsa online utan beställdes 
på fjärrlån från Högskolan Dalarna. Samma anledningar för bortval fanns här som i Summon (se 
Tabell 1). 
      Sedan gjordes en ny sökning i Summon med sökorden "Authentic situations" AND Context* 
AND "Elementary science education" vilket gav 5 träffar utan avgränsningar. Alla titlar lästes och 2 
abstracts men ingen framstod som relevant. Samma sökning gjordes sedan i Eric (Ebsco) vilket 
gav 6 träffar, varav två var samma som i den tidigare sökningen. Alla titlar lästes, varav 4 abstracts 
men ingen framstod som intressant nog för att läsa i fulltext (se Tabell 1). En träff kunde efter 
läst abstract eventuellt vara intressant men fanns inte online utan måste beställas via fjärrlån, då 
den enbart rörde årskurs 2 och var utformad som en litteraturstudie togs beslutet att inte göra 
detta. Övriga valdes bort på grund av fokus mot lärare/lärarstudenter eller att de inte hade fokus 
mot autentiska situationer. 
      Därefter påbörjades sökningar i databasen avhandlingar.se. Först genomfördes sökningen 
med sökorden Autent* lärande natur* vilket gav 4 träffar utan avgränsningar. Alla titlar lästes men 
ingen framstod som relevant. Därefter gjordes en sökning då Autent* byttes ut mot Kontext* vilket 
gav 20 träffar utan kontext. Alla titlar lästes varav en framstod som relevant nog för att läsa 
abstract. Titeln som valdes bort efter läst abstract valdes bort på grund av att fokus riktades mot 
kommunikationen mellan lärare och elev istället för lärande i autentiska situationer (se Tabell 1). 
Sedan gjordes en sökning med sökorden Authentic learning elementary Natural Science education vilket 
gav 0 träffar utan avgränsning. Därför gjordes även en sökning med sökorden Authentic Science 
vilket gav 47 träffar utan avgränsningar. Alla titlar lästes varav 1 ansågs relevanta nog för att läsa 
abstract. Titeln som valdes bort efter läst abstract valdes bort på grund av fel åldersgrupp. 
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Slutligen gjordes en sökning med sökordet Autent* vilket gav 42 träffar utan avgränsning (se 
Tabell 1). 
     Därefter avbröts sökningarna för att gå igenom de 13 artiklar som valts ut för att läsas i 
fulltext. 
 
Resultat från sökningsprocessen 
 
Litteraturen som lästes i fulltext har granskats utifrån hur väl de överensstämmer med (1) tänkt 
fokusgrupp, (2) de valda undervisningsämnena samt (3) om de berör lärande i autentiska 
situationer. En bedömning har gjorts utifrån definitionen av lärande i autentiska situationer (se 
bakgrund) vilket innebär att studier som integrerar autentiska situationer eller studerar detta 
samband har inkluderats även om de inte själva definierat detta som lärande i autentiska 
situationer. 
 
Resultat från sökning i Summon 
 
Den sökning som genomfördes i Summon med sökorden (Authentic learning) AND (elementary) 
AND (Natural Science education) och avgränsningen Peer reviewed och Fulltext gav 4357 träffar 
varav 9 lästes i fulltext. Av dessa valdes 4 för att användas i denna studie. Inledningsvis beskrivs 
de fyra studier som inkluderas i denna studie sorterat i bokstavsordning efter författarens 
efternamn. Därefter beskrivs de fem studier som valdes bort även dessa presenteras i 
bokstavsordning efter författarens efternamn. All information om resultatet av denna sökprocess 
i Summon sammanfattas nedan i Tabell 2. 
 
Inkluderad litteratur 
Making authentic science accessible to students av Butler och Lee (2003) ansågs relevant för denna 
litteraturstudie då den uppfyller tre av tre kriterier. (1) Artikeln redogör för en studie som rör 59 
elever i årskurs 6 vilket är i det övre skiktet av fokusgruppen och gör att den uppfyller kriterium 
ett. (2) Studien följer eleverna när de genomför metereologiska bedömningar i realtid vilket 
överensstämmer med kursplanen för fysik den bedöms därför även uppfylla kriterium två 
(Skolverket 2011b, s.127). (3) Då de metereologiska mätningarna skedde i en autentisk kontext 
med autentiska mottagare uppfyller studien även det tredje kriteriet (se Tabell 2).  
     Social Problem Solving Through Science: An Approach to Critical, Place-Based, Science Teaching and 
Learning av Buxton (2010) bedömdes som relevant för studien då den klarar de tre kriterier som 
satts upp. (1) Studien genomfördes på 23 stycken 10-13 åringar vilket motsvarar den tänkta 
fokusgruppen samt en närliggande årskurs vilket ej anses vara ett problem. (2) Artikeln anses falla 
in i de för denna studie fokuserade undervisningsämnena. Den aktuella studien är uppbyggd runt 
en läroplan skapad för denna studie och den berör vattenanvändning och vattenkvalité (Water 
Usage and Water Quality), vattenföroreningar och åtgärder (Water Pollution and Water Treatment), 
vattenlevande organismer (Life in a Drop of Water), global uppvärmning och den stigande 
vattennivån (Global Warming and Sea Level Rise), flaskvatten kontra kranvatten (Bottled Water vs. Tap 
Water), undersökningar om UV strålning och solbränna (Investigation UV Rays and Sunburn), studier 
rörande det lokala vädret (Local Weather Study) samt egna projekt och presentationer av dessa 
(Independent Projects and Presentations). Detta innehåll stämmer väl överrens med vår läroplanstext då 
det går att läsa i kursplanen för både kemi, fysik och biologi att undervisningen ska bidra till 
kunskaper om hållbar utveckling där områden som till exempel global uppvärmning ingår 
(Skolverket 2011b, s.111, 127, 144). Kursplanen i biologi berör till exempel ämnet miljö 
(Skolverket 2011b, s.111, kursplanen i fysik pekar även på en undervisning som ska beröra till 
exempel meteorologi (Skolverket 2011b, s.127) och kursplanen i kemi går in på till exempel 
resurshållning och miljöteknik (Skolverket 2011b, s.144). (3) Trots att författaren själv inte 
beskriver sin studie som lärande i en autentisk situation har bedömningen gjorts att den 
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överensstämmer med den definitionen. Studien kretsar kring författarens hypotes om att 
studenter kan lära sig det de behöver för att klara standardiserade test genom att fokusera på 
meningsfulla problem. Han vill genom att ta eleverna utanför skolmiljön till en informell miljö 
utan fokus på bedömning undersöka huruvida elevernas kunskaper inom naturvetenskap och 
förmåga att resonera utifrån ett hållbarhetsperspektiv ökar trots att fokus inte är ämneskunskap i 
bedömningssyfte (se Tabell 2). 
 
Tabell 2: Sammanställning av granskning genomförd på resultatet från sökprocessen i Summon 

Databas: Summon

Sökord 
 
 

Avgränsning 
T

rä
ff

ar
 

Läst i fulltext: 

Kriterier 

Inkluderas (1)
Ålder 
 

(2) 
Ämne
n 

(3) 
Autentiska 
situationer 

Peer-
reviewed 
Fulltext 

(Authentic 
learning) AND 
(elementary) 
AND (Natural 
Science 
education) 

4357 

Butler, N. & Lee, H. (2003).
Making authentic science accessible to 
students.  

Ja Ja Ja Ja 

Buxton, C. (2010). Social Problem 
Solving Through Science: An 
Approach to Critical, Place-Based, 
Science Teaching and Learning.  

Ja Ja Ja* Ja 

Melber, L.M. (2003). Partnerships 
in Science Learning: Museum 
Outreach and Elementary Gifted 
Education.  

Ja Ja Ja* Ja 

Pedretti, E. (1997). Septic tank 
crisis: a case study of science, technology 
and society education in an elementary 
school.  

Ja Ja Ja Ja 

Carson, K. & Glaser, R. (2005).
Chemistry Is in the News: Taxonomy 
of authentic news media-based learning 
activities.  

Oklart Ja Ja Nej 

Pino, J., Hardings, J. & Baloian, 
N. (2011). Learning about 
earthquakes: getting serious about 
authenticity in computer-supported 
learning.  

Nej Ja Ja Nej 

Selover, N.J., Dorn, R.I., Brazel, 
A.J. & Dorn, D. (2003). 
Community partnership grant 
generates preservice teacher and middle 
school student motivation for authentic 
science and mathematics.  

Nej Ja Ja Nej 

Reiss, M. & Braund, M. (2006).
Towards a More Authentic Science 
Curriculum: The contribution of out-
of-school learning.  

Nej Ja Ja Nej 

 

 Tobin, K. (1997). Alternative 
perspectives on authentic learning 
environments in elementary science.  

Nej Nej Nja Nej 

* Studier som integrerar autentiska situationer eller studerar detta samband har inkluderats även om de inte själva 
definierar detta som lärande i autentiska situationer. 
 
      Partnerships in Science Learning: Museum Outreach and Elementary Gifted Education av Melber (2003) 
bedömdess som relevant för studien då den klarar de tre kriterier som satts upp. (1) Studien 
genomfördes på 31 elever från årskurs 4 och 5 vilket överensstämmer med den tänkta 
fokusgruppen. (2) Artikeln anses överensstämma med de för denna studie fokuserade 
undervisningsämnena då de dels fokuserar mot elevernas fortsatta lärande samt ämnesinnehåll i 
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kursplanen för biologi (Skolverket 2011b, s.111). Studien fokuserar på skillnader i elevernas 
attityd gentemot att välja en framtida forskarkarriär, skillnader i elevernas förståelse för forskning 
och forskare samt utvecklingen av elevernas ämneskunskaper. De ämnen som studerades var 
marinbiologi (marine biology), insekter/leddjur (insects/arthropods), arkeologi/Indianer 
(archaeology/Native Americans), dinosaurier/paleontologi (dinosaurs/paleontology) samt det 
vetenskapliga arbetssättet (things scientists do or topics they study). (3) Författaren själv beskriver inte 
sin studie som lärande i en autentisk situation men bedömningen har gjorts att den 
överensstämmer med den definitionen. Studien är uppbyggd kring ett samarbete mellan det lokala 
museet och skolan. Eleverna får tillgång till autentiska objekt och får även göra ett studiebesök på 
museet där de bland annat får granska utställningen kritiskt samt samtala med forskande personal 
(se Tabell 2). 
     Septic tank crisis: a case study of science, technology and society education in an elementary school av Pedretti 
(1997) ansågs relevant för denna litteraturstudie då den uppfyller alla kriterier. (1) Studien rör en 
klass i årskurs 3 och 4 vilket överensstämmer med den tänkta åldersgruppen. Att den även berör 
en närliggande årskurs anses ej vara ett problem. (2) Eleverna undersöker avloppssystemet (the well 
system), vattencykeln (the water cycle), föroreningar i grundvattnet (ground water contamination) samt 
miljöförstöring (pollution). Genom att prata om miljöförstöring faller den in i hållbar utveckling 
vilket nämns i kursplanerna för både biologi (Skolverket 2011b, s.111), fysik (Skolverket 2011b, 
s.127) och kemi (Skolverket 2011b, s.144). Dessutom går det in ytterligare i kursplanen för kemi 
som pekar på att undervisningen ska ge ökade kunskaper inom bland annat resurshushållning och 
miljöteknik (Skolverket 2011b, s.144). Den anses därför uppfylla även det andra kriteriet. (3) 
Studien följer elevernas försök att lösa skolans problem med deras överfulla septiktank då det är 
ett autentiskt problem integrerat i undervisningen uppfyller den kriterium tre (se Tabell 2). 
 
 
Exkluderad litteratur 
Chemistry Is in the News: Taxonomy of authentic news media-based learning activities av Carson och Glaser 
(2005) ansågs ej relevant för studien då den enbart uppfyller två av tre kriterium. (1) Det framgår 
inte av texten vilken åldersgrupp som är i fokus. Dock finns det flera saker som pekar på att 
fokus ligger på universitetsstudenter. De databaser och tidningar som föreslås är 
universitetsspecifika. De talar om ”instructors and students” och ”majors” (Carson & Glaser 
2005, s.1085), om att förbereda studenter för livet efter universitetet (Carson & Glaser 2005, 
s.1092) samt att en av deras utmaningar var att få andra medlemmar i fakulteten (faculty members) 
övertygade om detta arbetssätt. Därför har beslutet tagits att den inte uppfyller kriterium ett. 
(2 och 3) Artikeln beskriver ett förslag på hur autentiska nyhetsartiklar på ett systematiskt vis kan 
integreras för att visa kopplingar till de begrepp som lärs ut i organisk kemi. Då kemi ingår i de 
naturvetenskapliga ämnena och de har för avsikt att integrera verkliga händelser i undervisningen 
uppnår artikeln det andra och tredje kriteriet (se Tabell 2).   
     Learning about earthquakes: getting serious about authenticity in computer-supported learning av Pino, 
Hardings och Baloian (2009) ansågs inte relevant för studien då den enbart klarar två av tre 
kriterier. (1) Studien genomförs på gymnasieskolor vilket inte överensstämmer med 
fokusgruppen. (2-3) Då studien rör seismografisk aktivitet och fokuserar på lärande autentiska 
situationer uppfyller den dock andra och tredje kriteriet (se Tabell 2). 
     Towards a More Authentic Science Curriculum: The contribution of out-of-school learning av Reiss och 
Braund (2006) ansågs ej relevant för studien då den enbart fyller två av tre kriterier. (1) Den är ej 
fokuserad på rätt åldersgrupp utan beskriver lärares undervisning främst för 14-16 åringar. (2, 3) 
Artikelns ansågs uppfylla det andra och tredje kriteriet då dess syfte är att yrka på en kursplan i de 
naturvetenskapliga ämnena som bygger mer på lärande i autentiska situationer genom att 
komplettera den laborativa delen i undervisningen med verklighetsbaserad naturvetenskaplig 
kunskap (out-of-school science learning) (se Tabell 2).    
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     Community partnership grant generates preservice teacher and middle school student motivation for authentic 
science and mathematics av Selover et al. (2003) bedömdes ej relevant för denna studie då den bara 
uppfyller två av tre kriterier. (1) Studien rör dels universitetsstudenter dels elever i årskurs 8 och 
uppfyller därför ej kriterium ett. (2) Studien berör främst matematik men integrerat med 
naturvetenskapliga ämnena. Då den rör mätningar av temperatur, luftfuktighet och så vidare 
anses den uppfylla kriterium två. (3) Eleverna genomför en verklig uppgift där de ska kontrollera 
vilka effekter en konstgjord sjö har på det omgivande samhället och anses därför uppfylla 
kriterium tre (se Tabell 2). 
     Alternative perspectives on authentic learning environments in elementary science av Tobin (1997) ansågs 
inte relevant för studien eftersom den ej fyller de tre kriterierna. (1) Studien genomförs i en 
årskurs två vilket inte överensstämmer med den tänkta fokusgruppen. (2) Ämnet rör konstruktion 
av slott efter ett sagoprojekt vilket överensstämmer med våra kursplaner för teknik och svenska 
snarare än de naturvetenskapliga ämnena. (3) Deras definition av en autentisk situation ligger i att 
de själva får konstruera ett slott eftersom detta är något som intresserar dem. Pedagogen menar 
att de genom att få bygga och samarbeta skapar en autentisk situation. Dock ges inte byggmaterial 
som motsvarar verkligheten och lärmiljön utanför skolmiljön inkluderas inte på ett sätt som anses 
fylla definitionen för autentiskt lärande som satts upp för denna studie (se Tabell 2).   
 
Resultat från sökning i Eric (Ebsco) 
 
Sökningen som genomfördes i Eric (Ebsco) med sökorden Authentic learning AND Natural Science 
education AND elementary utan avgränsning gav 15 träffar varav 4 läses i fulltext. Av dessa valdes 3 
för att användas i resultatet. En ny sökning med Peer-reviewed som avgränsning genomfördes för 
att försäkra att de utvalda artiklarna var granskade, vilket de var. Inledningsvis beskrivs de tre 
studier som inkluderats i denna studie sorterat i bokstavsordning efter författarens efternamn. 
Därefter beskrivs den studie som valdes bort. All information om resultatet av denna sökprocess i 
Eric sammanfattas nedan i Tabell 3. 
 
Inkluderad litteratur 
A Decision-Tree-Oriented Guidance Mechanism for Conducting Nature Science Observation Activities in a 
Context-Aware Ubiquitous Learning Environment av Hwang et al. (2010) ansågs relevant för denna 
litteraturstudie då den uppfyller tre av tre kriterium. (1) Studien genomförs på 42 elever i årskurs 
fyra vilket överensstämmer med den tänkta fokusgruppen. (2) Artikeln beskriver en studie 
genomförd i elevernas naturvetenskapsundervisning om ´fjärilen och ekologi´ (´butterfly and 
ecology´), ett undervisningsområde som genomfördes i skolans fjärilsträdgård. De fick i uppgift 
att observera fjärilarna samt systematiskt beskriva och kategorisera växterna som fanns i 
trädgården vilket överensstämmer med kursplanen i biologi (Skolverket 2011b, s.111, 114) och 
anses därför uppfylla kriterium två. (3) Studien har som syfte att beskriva ett sätt att arbeta med 
verkliga objekt i naturvetenskapsundervisningen. De använder den verkliga miljö som finns 
tillgänglig i närområdet för att lära eleverna hur växter kategoriseras vilket gör att den uppfyller 
kriterium tre (se Tabell 3). 
     The Mediating Role of Scientific Tools for Elementary School Students Learning about the Everglades in the 
Field and Classroom av Lewis (2012) ansågs relevant för denna litteraturstudie då den uppfyller alla 
tre kriterier. (1) Studien genomförs på cirka 25 elever varav de flesta går årskurs 5 vilket 
överensstämmer med den tänkta fokusgruppen. (2) Artikeln beskriver en studie genomförd i 
Everglades där elever bland annat får undersöka vilka växter som finns, plantera lokalt växande 
växter samt diskutera problem som finns i Everglades. Då detta dels kan härledas till hållbar 
utveckling genom att diskutera problem i närmiljön vilket som redan nämnts finns med i 
kursplanerna för alla naturvetenskapliga ämnen, dels går in på växter i närmiljön och dels 
genomför fältstudier vilket finns i centrala innehållet för biologi (Skolverket 2011b, 113-114) 
anses den uppfylla kriterium två. (3) Studien undersöker elevernas olika sätt att arbeta i 



 

15 
 

klassrummet och under sina fältstudier, arbetssättet skapar en brygga mellan världen utanför och 
skolan vilket överensstämmer med definitionen för lärande i autentiska situationer (se Tabell 3). 
      Making Learning Whole: An Instructional Approach for Mediating the Practices of Authentic Science 
Inquiries av Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013) ansågs vara relevant för studien då alla tre 
kriterium anses uppfyllda, dock kan ämnesvalet inte självklart räknas till 
naturvetenskapsundervisningen. (1) Studien är genomförd på elever i årskurs 3-6 i åldrarna 9-12 
årskurs vilket motsvarar den tänkta fokusgruppen samt en närliggande årskurs, vilket dock ej 
anses vara ett problem. (2) Artikeln beskriver en studie där elever i årskurs sex får undervisa sina 
yngre skolkamrater i årskurs tre till fem om istiden och hur dess påverkan i deras närmiljö. Detta 
går i vår läroplan under ämnet geografi (Skolverket 2011b, s.161). Dock är studien av detta 
geovetenskap vilket enligt Nationalencyklopedin räknas till ämnena naturvetenskap. Därför har 
beslutet tagits att inräkna detta till naturvetenskap och anse att den uppfyller kriterium två. (3) 
Studien genomfördes på ett sådant sätt att närmiljön användes som lärmiljö där autenticitet 
ansågs viktigt och där närmiljön integrerades i undervisningen. Den anses därför uppfylla det 
tredje kriteriet (se Tabell 3). 
 
Tabell 3: Sammanställning av granskning genomförd på resultatet från sökprocessen i Eric (Ebsco) 

Databas: Eric (Ebsco)

Sökord Avgränsning 

T
räffar 

Läst i fulltext: 

Kriterier 

Inkluderas (1)
Ålder 
 

(2) 
Ämne
n 

(3) 
Autentiska 
situationer 

Authentic 
learning 
AND 
Natural 
Science 
education 
AND 
elementary 

 15 Lewis, Scott; O'Brien, George E. 
(2012). The Mediating Role of 
Scientific Tools for Elementary School 
Students Learning about the 
Everglades in the Field and 
Classroom.  

Ja Ja Ja Ja 

Liljeström, Anu; Enkenberg, 
Jorma; Pollanen, Sinikka (2013). 
Making Learning Whole: An 
Instructional Approach for Mediating 
the Practices of Authentic Science 
Inquiries.  

Ja Ja** Ja Ja 

Hwang, G.-J., Chu, H.-C., Shih, 
J.-L., Huang, S.-H., & Tsai, C.-C. 
(2010). A Decision-Tree-Oriented 
Guidance Mechanism for Conducting 
Nature Science Observation Activities 
in a Context-Aware Ubiquitous 
Learning Environment.  

Ja Ja Ja Ja 

Trautmann, N, Fee, J, & Kahler, 
P (2012). Flying into Inquiry.  Nej Ja Ja Nej 

** Överensstämmer med Nationalencyklopedins definition av naturvetenskap men går in i kursplanen för geografi. 
 
Exkluderad litteratur 
Flying into Inquiry av Trautmann, Fee och Kahler (2012) ansågs inte relevant för studien då den 
enbart uppfyller två av tre kriterier. (1) Studien berör främst årskurs 10 vilket inte 
överensstämmer med den tänkta fokusgruppen. (2) Då studien berör hur lokala fåglar kan 
studeras faller den in i ämnet biologi vilket är ett av de naturvetenskapliga ämnena, kriterium två 
anses därför vara uppfyllt. (3) De verktyg som används gör att eleverna kan få en historisk och 
nutida översikt över till exempel fågelpopulationen samt göra egna undersökningar. Då hela 
studien sker i en verklig kontext istället för en simulerad anses kriterium tre vara uppfyllt (se 
Tabell 3). 
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Kvalitetsbedömning av vald litteratur 
 
Den litteratur som ansågs uppnå de tre kriterierna för att inkluderas i studien kontrollerades 
genom en kvalitetsgranskning för att säkerställa att den inkluderade litteraturen är etiskt 
genomförd (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.70). De kvalitetskriterier som 
kontrollerats är dels (1) huruvida litteraturen klarar de etiska aspekter som beskrivs under 
rubriken Etiska aspekter. Dels (2) om metoden beskrivs och (3) om syfte och frågeställningar 
beskrivs och besvaras. Dels (4) om studien upplevs vara objektiv, det vill säga att den är neutral i 
den mån som är möjlig (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s.48, 51, 55). Det har 
även bedömts (5) om studien upplevs ha hög validitet, det vill säga att den är trovärdig 
(Skolverket 2011a, s. 27). Samt att (6) den upplevs ha hög reliabilitet, det vill säga att den är 
tillförlitlig och går att generalisera (Skolverket 2011a, s. 34).  
 
Tabell 4: Sammanställning av kvalitetsgranskning 

Publikation 
(1) Etiska 

överväganden 
beskrivs 

(2) 
Metoden 
beskrivs 

(3) Syftet och 
frågeställningar 

beskrivs och 
besvaras 

(4) 
Studien 
upplevs 
objektiv 

(5) 
Studien 
har hög 
validitet 

(6) 
Studien 
har hög 

reliabilitet
Butler, N. & Lee, H. (2003). 

Making authentic science accessible to 
students.  

Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Buxton, C. A. (2010). Social Problem 
Solving Through Science: An Approach 

to Critical, Place-Based, Science 
Teaching and Learning.  

Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Hwang, G.-J., Chu, H.-C., Shih, J.-
L., Huang, S.-H., & Tsai, C.-C. 
(2010). A Decision-Tree-Oriented 

Guidance Mechanism for Conducting 
Nature Science Observation Activities in 
a Context-Aware Ubiquitous Learning 

Environment.  

Nej Ja Ja (Syftet) Tveksam Ja Ja 

Lewis, S., O'Brien, G. E. (2012). 
The Mediating Role of Scientific Tools 

for Elementary School Students 
Learning about the Everglades in the 

Field and Classroom.  

Delvis Ja Ja Ja Ja Ja 

Liljeström, A., Enkenberg, 
J., Pollanen, S. (2013). Making 
Learning Whole: An Instructional 

Approach for Mediating the Practices of 
Authentic Science Inquiries.  

Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Melber, L.M. (2003). Partnerships in 
Science Learning: Museum Outreach 
and Elementary Gifted Education.  

Delvis Ja Ja Ja Ja Ja 

Pedretti, E. (1997). Septic tank crisis: 
a case study of science, technology and 

society education in an elementary school.  
Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

 
     Då den första övergripande tabellen (Tabell 4) inte upplevdes som tillräcklig eftersom flera 
peer reviewed granskade artiklar ändå inte som förväntat beskrivit sina etiska överväganden togs 
beslutet att skapa en andra tabell (Tabell 5) för en manuell bedömning av de fyra forskningsetiska 
principer som beskrivs under Etiska aspekter: (1:1) informationskravet (deltagarna vet syftet), (1:2) 
samtyckeskravet (deltagandet är frivilligt), (1:3) konfidentialitetskravet (deltagarna är anonyma) samt 
(1:4) nyttjandekravet (insamlad data används enbart i forskningssyfte) (Björkdal Ordell 2007, s.26-
27). Har studien inte tydligt redovisat dessa aspekter har ett beslut tagits utifrån textens helhet 
huruvida den upplevs oetisk eller ej. Att litteraturen genomgått peer review är dessutom i sig en 
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garanti för att etiska överväganden har gjort även om de inte framskrivits vilket gör att dessa 
studier kan inkluderas utan att riskera att inkludera oetiskt genomförda studier. 
      Making authentic science accessible to students av Butler och Lee (2003) uppfyllde fem av sex 
kvalitetskriterier. (1) Det framgår ej i texten huruvida etiska överväganden gjorts. (2) Metoden 
beskrivs på ett tydligt sätt. (3) Syfte och frågor de utgår ifrån finns beskrivna i sammandraget, de 
är dock inte formulerade som frågeställningar men anses ändå framgå. (4/5/6) Studien upplevs 
som objektiv, den anses ha hög validitet samt hög reliabilitet då studien är väl beskriven och 
författare beskriver vilka val som gjorts och varför (se Tabell 4). Då inga etiska överväganden 
finns utskrivna har en manuell bedömning gjorts utifrån de forskningsetiska principerna. (1:1/1:2) 
Då skolorna anmält sig för att använda det program som används i studien är det svårt att avgöra 
om eleverna blivit informerade om det eller involverade i beslutet. Rent etiskt vore det förargligt 
om läraren tackat ja till att delta i studien utan elevernas godkännande. (1:2) Då enbart lärarna är 
nämnda vid efternamn men både området och eleverna är helt anonyma anses anonymiteten 
fullgod. (1:3) Det framgår ingenstans huruvida den insamlade datan används i annat syfte eller 
inte. Studien inkluderas efter bedömning att inget tyder på att studien är oetiskt genomförd (se 
Tabell 5). 
     Social Problem Solving Through Science: An Approach to Critical, Place-Based, Science Teaching and 
Learning av Buxton (2010) uppfyllde fem av sex kvalitetskriterier. (1) Det framgår ej i texten 
huruvida etiska överväganden gjorts.  (2) Metoden beskrivs på ett sätt som känns replikerbar. (3) 
Syfte och frågeställningar är beskrivna och besvarade. (4/5/6) Studien upplevs som objektiv, den 
anses ha hög validitet samt hög reliabilitet då studien är väl beskriven och författaren 
problematiserar och analyserar sitt resultat på ett trovärdigt sätt (se Tabell 4). Då inga etiska 
överväganden beskrivs har en manuell bedömning utifrån de forskningsetiska principerna 
genomförts. (1:1) Då deltagarna sökte denna sommarkurs och blev involverade i beslutsprocessen 
under själva utbildningen anses att de bör ha varit involverade i syftet. Detta står dock inte 
utskrivet någonstans. (1:2) Detsamma gäller för samtyckeskravet då de inte blev tvingade att söka 
sig till utbildningen och inte heller var tvungna att delta alla veckor. Detta är dock inte heller det 
preciserat någonstans. (1:3) När det kommer till anonymiteten finns inte platsen nämnd och 
deltagarna nämns enbart vid förnamn vilket anses vara en fullgod nivå. (1:4) Det framgår 
ingenstans huruvida den insamlade datan används i annat syfte eller ej. Dock beskrivs inga 
avsikter att använda insamlad data i andra sammanhang i beskrivning av datainsamling och analys. 
Studien inkluderas efter bedömning att inget tyder på att studien är oetiskt genomförd (se Tabell 
5). 
      A Decision-Tree-Oriented Guidance Mechanism for Conducting Nature Science Observation Activities in a 
Context-Aware Ubiquitous Learning Environment av Hwang et al. (2010) uppfyllde fyra eller fem av 
sex kvalitetskriterier. (1) Det framgår ej i texten huruvida etiska överväganden gjorts. (2) Metoden 
beskrivs på ett bra sätt. (3) Några direkta frågeställningar kan inte hittas utan syftet är att visa på 
ett sätt att arbeta med trådlösa hjälpmedel. (4/5/6) Detta undersöks och beskrivs på ett sätt som 
känns objektivt, kan anses ha hög validitet samt reliabilitet. Dock upplevs författarna redan från 
start utgå ifrån att de skulle få ett positivt resultat och deras syfte är formulerat på ett sådant sätt 
att de vill visa på att det fungerar istället för att undersöka om det fungerar vilket sänker betyget 
på validiteten något (se Tabell 4). Då inga etiska överväganden finns beskrivna har en manuell 
analys genomförts. (1:1/1:2) Det framgår inte om eleverna informerats eller fått möjlighet att 
välja deltagande eller ej. Dock har de besvarat enkäter som förhoppningsvis har introducerats så 
att eleverna ska veta vad de ombeds göra. (1:3) Alla deltagarna är anonyma. (1:4) Det framgår inte 
om insamlad data kommer användas i andra sammanhang eller ej. Studien inkluderas efter 
bedömning att inget tyder på att studien är oetiskt genomförd (se Tabell 5). 
     The Mediating Role of Scientific Tools for Elementary School Students Learning about the Everglades in the 
Field and Classroom av Lewis (2012) uppfyllde fem av sex kvalitetskriterier. (1) Det framgår ej i 
texten huruvida etiska överväganden gjorts. (2) Metoden beskrivs på ett replikerbart sätt, (3) syfte 
och frågeställningar framgår och besvaras. (4/5/6) Beslut som tagits samt metodval och resultat 
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problematiseras och beskrivs och vilket gör att den upplevs objektivt, kan anses ha hög validitet 
samt reliabilitet (se Tabell 4). Eftersom inga etiska överväganden nämns utom en fotnot om att 
namnen är fikterade gjordes en manuell bedömning. (1:1) Huruvida eleverna delgivits syftet med 
studien eller ej nämns inte. (1:2) Det framgår inte om det varit valbart för eleverna att delta i 
studien, men då eleverna valts ut av läraren och undervisningen skett efter skoltid är detta troligt. 
(1:3) Skolan, läraren och eleverna har fiktiva namn vilket skapar en bra anonymitet. (1:4) Det 
framgår inte om den insamlade datan planeras att använda i andra sammanhang. Studien 
inkluderas efter bedömning att inget tyder på att studien är oetiskt genomförd (se Tabell 5). 
 
Tabell 5: Kvalitetsgranskning utifrån de forskningsetiska principerna 

Publikation 
(1:1) 

Deltagarna 
vet syftet 

(1:2) 
Deltagandet 
är frivilligt 

(1:3) 
Deltagarna 
är anonyma 

(1:4) 
Insamlad data 

används enbart i 
forskningssyfte 

Butler, N. & Lee, H. (2003). Making authentic 
science accessible to students. 

Oklart Oklart Ja Framgår ej 

Buxton, C. A. (2010). Social Problem Solving 
Through Science: An Approach to Critical, Place-Based, 

Science Teaching and Learning. 
Troligt Ja Ja Framgår ej 

Hwang, G.-J., Chu, H.-C., Shih, J.-L., Huang, S.-
H., & Tsai, C.-C. (2010). A Decision-Tree-Oriented 
Guidance Mechanism for Conducting Nature Science 

Observation Activities in a Context-Aware Ubiquitous 
Learning Environment. 

Oklart Oklart Ja Framgår ej 

Lewis, S., O'Brien, G. E. (2012). The Mediating 
Role of Scientific Tools for Elementary School Students 

Learning about the Everglades in the Field and 
Classroom. 

Oklart Troligt Ja Framgår ej 

Liljeström, A., Enkenberg, J., Pollanen, S. (2013). 
Making Learning Whole: An Instructional Approach 

for Mediating the Practices of Authentic Science Inquiries.
Oklart Framgår ej Ja Framgår ej 

Melber, L.M. (2003). Partnerships in Science 
Learning: Museum Outreach and Elementary Gifted 

Education. 
Troligt Ja Ja Framgår ej 

Pedretti, E. (1997). Septic tank crisis: a case study of 
science, technology and society education in an elementary 

school. 
Troligt Framgår ej Ja Framgår ej 

 
      Making Learning Whole: An Instructional Approach for Mediating the Practices of Authentic Science 
Inquiries av Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013) uppfyllde fem av sex kvalitetskriterier. (1) 
Det framgår ej i texten huruvida etiska överväganden gjorts. (2) Metoden beskrivs på ett 
replikerbart sätt. (3) Syfte och frågeställningar framgår och besvaras. (4/5/6) Studien beskrivs på 
ett vis som upplevs vara objektiv, ha hög validitet samt hög reliabilitet (se Tabell 4). Då inga etiska 
överväganden framgår har en manuell bedömning gjorts. (1:1) Det framgår inte huruvida eleverna 
blivit delgivna syftet med studien eller ej, men då flera elever involveras som lärare är det troligt. 
(1:2) Då studien verkar genomföras på en hel åldersblandad klass är det oklart om deltagandet 
varit frivilligt. (1:3) Alla deltagarna är anonyma. (1:4) Det framgår inte om insamlad data kommer 
användas i andra sammanhang. Studien inkluderas efter bedömning att inget tyder på att studien 
är oetiskt genomförd (se Tabell 5). 
      Partnerships in Science Learning: Museum Outreach and Elementary Gifted Education av Melber (2003) 
uppfyllde 5 av sex kvalitetskriterier. (1) Det framgår ej i texten huruvida etiska överväganden 
gjorts. (2) Metoden beskrivs på ett sätt som upplevs som replikerbar. (3) Syfte och frågeställningar 
är beskrivna och besvarade. (4/5/6) Studien upplevs vara objektiv, ha hög validitet samt hög 
reliabilitet då metoden är väl beskriven och författaren problematiserar och analyserar sitt resultat 
på ett trovärdigt sätt (se Tabell 4). Då inga etiska överväganden beskrivs har en manuell 
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bedömning utifrån de forskningsetiska principerna genomförts. (1:1) Då deltagarna blev 
tillfrågade att delta i denna studie anses att de bör varit involverade i syftet. Detta står dock inte 
utskrivet någonstans. (1:2) Samtyckeskravet preciseras då författaren anser det viktigt att det sker 
frivilligt (Melber 2003, s.254). (1:3) Anonymiteten anses hög då staden visserligen nämns men där 
elever och skola ej nämns vid namn. (1:4) Det framgår inte huruvida den insamlade datan 
används i annat syfte eller ej. Eventuellt kan en inblandning av utomstående sänka graden av 
konfidentialiteten något. Studien inkluderas efter bedömning att inget tyder på att studien är 
oetiskt genomförd (se Tabell 5). 
      Septic tank crisis: a case study of science, technology and society education in an elementary school av Pedretti 
(1997) uppfyllde fem av sex kvalitetskriterier. (1) Det framgår ej i texten huruvida etiska 
överväganden gjorts. (2) Metoden beskrivs på ett fullgott sätt. (3) Syfte och frågor som studien 
utgår ifrån framgår och besvaras. (4/5/6) Metod och resultat analyseras på ett sådant sätt att den 
anses uppnå objektivitet, hög validitet samt reliabilitet (se Tabell 4). Då inga etiska överväganden 
nämns har en manuell bedömning gjorts. (1:1) Läraren ingår i en forskningsgrupp vilket gör att 
hon bör ha kunskaper som syftet för studien dock nämns inte huruvida eleverna som ingår är 
medvetna om detta. Men då de deltar med egna idéer är detta troligt. (1:2) Det framgår inte om 
deltagandet i studien varit frivilligt för eleverna då detta verkar genomföras i ordinarie 
undervisning. (1:3) Läraren nämns vid förnamn, men då inte skolan eller eleverna nämns vid 
namn anses anonymiteten vara uppnådd. (1:4) Det framgår inte om den insamlade informationen 
kommer användas i andra sammanhang. Studien inkluderas efter bedömning att inget tyder på att 
studien är oetiskt genomförd (se Tabell 5). 
     
Analysmetod för resultatet 
 
De artiklar som inkluderats har analyserats utifrån denna studies framskrivna frågeställningar: 
 

1. Vilka möjligheter finns enligt tidigare forskning med att lära i autentiska situationer inom 
undervisning i naturvetenskap för årskurs 4-6? 

2. Vilka utmaningar finns enligt tidigare forskning med att lära i autentiska situationer inom 
undervisning i naturvetenskap för årskurs 4-6? 
 

Den metod som använts för att genomföra analysen är innehållsanalys (Eriksson Barajas, Forsberg 
& Wengström 2013, s.164). Alla texterna har lästs med frågeställningarna i fokus och texten har 
markerats efter vilken frågeställning det aktuella stycket eller den aktuella meningen berör eller 
besvarar. Fokus har i denna analys lagts på artiklarnas resultat och diskussion. När texterna lästs 
färdigt har de olika delarna sammanställts under respektive frågeställning för att urskilja mönster i 
studierna. Därefter har alla delarna från de olika artiklarna sammanställts utifrån funna mönster 
för att skapa en översikt över de möjligheter och utmaningar som går att finna. En 
sammanställning över den analys som genomförts ges i Tabell 6 medan en detaljerad presentation 
ges under rubriken Resultat. 
 
Resultat 
 
Nedan följer en presentation av resultatet av den analys som gjorts av de utvalda texterna utifrån 
deras koppling till denna litteraturstudies framskrivna frågeställningar. De mönster som 
framkommit i texterna när de framhåller möjligheter med lärande i autentiska situationer i 
naturvetenskapsundervisningen var: (1) kunskaper med relevans för eleverna i deras vardag, (2) 
elevernas användning av tillgängliga resurser samt elevernas motivation att lära, (3) kunskaper för 
att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle, (4) ökad förståelse för ett vetenskapligt 
arbetssätt, (5) att den autentiska kontexten kan vara en möjlighet för elever som normalt inte 
fungerar i den vanliga skolkontexten samt (6) ökat elevansvar och elevinflytande. De mönster 
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som framkommit i texterna när de framhåller utmaningar med lärande i autentiska situationer i 
naturvetenskapsundervisningen var: (1) problem med resurser och verktyg som kunde uppstå 
samt svårigheten att hitta lämpliga situationer att använda i undervisningen, (2) att det kan vara ett 
arbetssätt som krockar allt för mycket med den rådande skolkulturen, (3) att arbetsbördan kan 
öka, (4) att det blir en förändrad lärarroll samt (5) att det kan bli svårigheter vid bedömning av 
elevernas kunskaper. 
 
Tabell 6: Sammanställning över teman och vilka publikationer som besvarar dem 

Möjligheter med att lära i autentiska situationer 

Publikation 

Teman 
Kunskaper 

med 
relevans för 
eleverna i 

deras 
vardag 

Användning av 
tillgängliga 

resurser samt 
elevers 

motivation att 
lära 

Kunskaper för 
att kunna vara 
en del av ett 
demokratiskt 

samhälle 

Ökad 
förståelse 

för ett 
vetenskaplig
t arbetssätt 

En möjlighet 
för elever som 
normalt inte 

fungerar i 
skolkontexten 

Ökat 
elevinflytande 

och ansvar 

Butler & Lee 
(2003) 

√  √    

Buxton (2010)  √ √  
Hwang et al. 

(2010) 
 √     

Lewis & O'Brien 
(2012) 

 √   √  

Liljeström,  
Enkenber 

& Pollanen (2013) 
   √  √ 

Melber (2003) √ √  
Pedretti (1997) √  √  √

Utmaningar med att lära i autentiska situationer 

Publikation 

Teman

Problem med tillgängliga resurser, 
verktyg och att välja lämplig 

situation 

Krockar med
rådande 

skolkultur 
 

Ökad 
arbetsbörda 

 

Förändrad 
lärarroll 

 

Svårigheter vid 
bedömning 

 

Butler & Lee 
(2003) 

√     

Buxton (2010) √ √  
Hwang et al. 

(2010) 
  √   

Lewis & O'Brien 
(2012) 

√     

Liljeström,  
Enkenber 

& Pollanen (2013) 
√ √ √ √ √ 

Melber (2003)   
Pedretti (1997) √ √ √ 

 
Möjligheter med att lära i autentiska situationer 
 
Kunskaper med relevans för eleverna i deras vardag 
Pedretti (2007, s.1221) samt Butler och Lee (2010, s.943-944) framhåller att arbete i autentiska 
situationer kan skapa en undervisning med relevans i elevernas vardag. Pedretti (2007, s.1221) 
visar i sin studie att den studerade problemlösningssituationen där eleverna fick vara en del av 
lösningen på skolans septiktankproblem blev relevant för eleverna då den hade en koppling till 
deras vardagsliv. Eleverna uppskattade att vara involverade i att lösa ett problem som betydde 
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något för deras omgivning. Den involverade pedagogen menade att detta sätt att undervisa på ett 
naturligt sätt gav kursplanen i naturvetenskap verkliga samband för eleverna vilket gjorde 
undervisningen relevant. Butler och Lee (2010, s.943-944) visar i sin studie där elever får göra 
metereologiska prognoser baserat på verkliga väderförhållanden att det är viktigt att vara 
noggrann när situationer väljs ut för att användas för att eleverna ska öva upp sin praktiska 
undersökningsförmåga. De menar att undervisningen kan skapa en bra grund för elevernas 
kunskapsutveckling om de får genomföra elevnära undersökningar med koppling till en verklig 
vetenskaplig kontext. Studien visar att den komplexitet som meteorologiska undersökningar 
bidrar med påverkade elevernas resultatframställning. De upptäckte att det var viktigt att 
uppgifterna var elevnära då de var mer kapabla att använda vetenskapliga resonemang när 
situationen inte skiljde sig alltför mycket mot deras förförståelse av fenomenet. 
 
Användning av tillgängliga resurser samt elevers motivation att lära 
Hwang et al. (2010, s.59) samt Melber (2003, s.257) hävdar att lärande i autentiska situationer kan 
ha en positiv effekt på elevernas motivation att lära. Hwang et al. (2010, s.59) visar i sin studie där 
elever får lära sig om fjärilar och deras levnadsmiljö att rätt digitala hjälpmedel kan underlätta 
undervisning i autentiska miljöer. De i studien involverade pedagogerna var överrens om att detta 
arbetssätt kunde göra vissa delar av inlärningen mer effektiv samtidigt som det hade en positiv 
effekt på elevernas motivation. Pedagogerna som ingick i studien upplevde det som positivt att 
eleverna med hjälp av de digitala hjälpmedlen kunde lära sig om fjärilar i en autentisk 
inlärningsmiljö och menade att den omedelbara individuella feedback som kunde ges genom de 
digitala hjälpmedlen underlättade efterarbetet. Detta bekräftades även av eleverna som upplevde 
undervisningsformen som positiv och motiverande. Melber (2003 s.257) visar att ett samarbete 
med informella institutioner som till exempel museum kan ge eleverna tillgång till autentiskt 
material, den senaste forskningen samt skapa naturlig kontakt med de aktuella forskarna. Studien 
visar att denna direktkoppling till den aktuella forskningen och den autentiska miljön där den 
genomförs ger en positiv effekt på motivationen även hos högpresterande och redan motiverade 
elever. Resultatet av studien visar att de högpresterande elever som deltog förbättrade sin 
förståelse för den vetenskapliga processen samt fick ett ökat intresse av att gå vidare till en 
vetenskaplig karriär. 
     Lewis och O´Brien (2012, s.447) visar att lärande i en autentisk miljö kan skapa en 
lärandemiljö där eleverna är fokuserade på att utföra sina uppgifter och lösa problemet som 
tillhandahållits. De såg att eleverna ute i fält tog sig an uppgiften på ett annat sätt än när de var i 
klassrummet. De talade mer med varandra i klassrummet än i fält, men de interaktioner som 
försiggick ute i fält var helt fokuserade på uppgiften även när de inte hade något stöd från läraren. 
Eleverna var dessutom mer engagerade i datainsamlingen, de utnyttjade tillgängliga verktyg på ett 
målinriktat sätt och var mer noga med att dokumentera sina fynd än i klassrumskontexten. När 
eleverna ute i fält stötte på problem som ej gick att lösa med tilldelade verktyg gav de inte upp 
utan använde sin kreativitet för att kunna lösa uppgiften (Lewis & O'Brien 2012, s.448, 451). 
Lewis och O'Brien (2012, s.451) hävdar att de stora skillnader som gick att se på elevernas 
arbetssätt kunde kopplas till skillnaden i vilka uppgifter och mål de upplevde i de olika 
kontexterna. De såg att autentiska situationer kan leda till att eleverna i större utsträckning 
använder sig utav kontextberoende strategier. Detta leder till en skillnad i vilken kunskap eleverna 
tar till sig beroende på lärsituationens konstruktion (Lewis & O'Brien 2012 s.452). 
 
Kunskaper för att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle 
Pedretti (2007, s.1216, 1221, 1225, 1227) samt Butler och Lee (2010, s.946) lyfter fram att lärande 
i autentiska situationer kan ge eleverna en större verklighetsförankrad kunskap med större 
relevans för deras framtida liv än kunskap helt förankrad i en skolkontext. Eleverna ska nu 
utbildas för en alltmer föränderlig värld vilket innebär att undervisningen bör ske ur ett mer 
globalt perspektiv med kunskap tagen från den verklighet de förväntas leva i (Pedretti 2007, 
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s.1216). Eftersom naturvetenskap är en social, kulturellt betingad och politisk aktivitet blir det ett 
måste att undervisa den i sin kontext för att eleverna ska få en möjlighet att förstå det komplexa 
förhållandet mellan naturvetenskap och det omgivande samhället. Eleverna måste undervisas i det 
kritiska tänkande och de färdigheter som krävs för att de ska kunna ta välgrundade beslut och bli 
en välfungerande medborgare i det demokratiska samhället. Detta kan inte göras genom en passiv 
förståelse av naturvetenskap och den vetenskapliga processen utan kräver att eleverna själva får 
engagera sig i problemet (Pedretti 2007, s.1221). Butler och Lee (2010 s.946) visar att autentiska 
undersökningar skapar möjligheter för elevernas att själva uppleva och ta till sig kunskap när den 
istället för att vara tillrättalagt i en labborationssal har sin grund i ett verkligt problem. De menar 
att autentiska aktiviteter är viktiga för att främja ett undersökande arbetssätt eftersom de trots sin 
komplexitet ger eleverna en möjlighet att se sin egen problemlösningsförmåga. Pedretti (2007, 
s.1225) visar att eleverna genom att få i uppgift att försöka lösa problemet med skolans 
septiktankproblem blev tvungna att förstå hela processen bakom problemet och ta ställning till 
vilken lösning som var bäst baserad på vilken påverkan den hade för miljön och samhället. 
Kursplanens innehåll blir på så vis verkligt då det får en omedelbar koppling till den verkliga 
kontexten istället för att presenteras som fakta utan verklighetskoppling som eleverna blint ska ta 
till sig (Pedretti 2007, s.1225). Eleverna får genom autentiska problem inom naturvetenskapen en 
chans att utnyttja sin kreativitet och fantasi för att undersöka och ifrågasätta det de ser runt 
omkring sig (Pedretti 2007, s.1227). 
     Buxton (2010, s.130) visar att lärande i autentiska situationer inom naturvetenskapliga ämnena 
kan göra att eleverna kommer längre i sina resonemang och tydligare visar på förmåga att 
resonera i frågor som berör hållbar utveckling. Studien visar att en undervisning med utrymme 
för elevernas kritiska tänkande kan få eleverna att resonera om sin närmiljö ur ett globalt 
perspektiv. Genom att diskutera miljön ur ett elevnära och autentiskt perspektiv för att sedan 
väga in omvärlden kan eleverna få en ökad förmåga att problematisera sin närmiljö och öka sin 
medvetenhet om frågor som rör hållbar utveckling. 
 
Ökad förståelse för ett vetenskapligt arbetssätt 
Melber (2003, s.255-256), Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.67, 75-76, 79) samt 
Buxton (2010, s.128) visar att lärande i autentiska situationer i naturvetenskapliga ämnena kan ge 
eleverna en bättre förståelse för forskning och den vetenskapliga processen. Melber (2003, s.255-
256) samt Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.67) visar att elever som får ta del av 
autentiska forskningsmiljöer samt träffa verksamma forskare minskar sina felaktiga föreställningar 
om yrket och den vetenskapliga processen. De autentiska situationerna gav dem en bättre 
förståelse för den vetenskapliga processen vilket resulterade i en förbättring av deras förmåga att 
själva genomföra vetenskapliga undersökningar (Melber 2003, s.256; Buxton 2010 s.128; 
Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, s.75-76). Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, 
s.79) visar även i sin studie att användningen av informella miljöer i undervisningen kan ge 
eleverna bättre förutsättningar för att utveckla sin förmåga att förklara, tolka och strukturera ny 
kunskap.  
 
En möjlighet för elever som normalt inte fungerar i skolkontexten  
Lewis och O´Brien (2012, s.452) visar att lärande i autentiska situationer kan skapa en 
lärandemiljö där elever som inte fungerar i den vanliga skolkontexten kan fungera bättre. De 
menar att autentiska miljöer skapar en annan miljö där andra kvaliteter premieras än 
klassrumsmiljöer och att elever som normalt inte fungerar väl i den vanliga klassrumskontexten 
kan ha förmågor som gör att de skulle vinna på denna miljöförändring. 
 
Ökat elevinflytande och ansvar 
Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.67-68, 71, 76-77, 79) samt Pedretti (2007, s.1221) 
visar att lärande i autentiska situationer kan skapa en lärandemiljö där eleverna får ett större 
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inflytande och ansvar vilket leder till att de själva tar beslut och tar reda på det de behöver för att 
lösa uppgiften. Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.67) såg i sin studie där elever fick 
ansvaret att lära sina yngre kamrater om ett visst område att de på egen hand såg sina 
kunskapsluckor, läste på och bearbetade materialet tills de förstod det tillräckligt väl för att kunna 
lära ut det. Eleverna hade möjlighet att prata med experter på området och det faktum att de inte 
kunde ge några definitiva svar skapade en trygghet hos eleverna att skapa sig en egen uppfattning 
om fenomenen. Forskarna anser att det är viktigt för eleverna att förstå att verkligheten sällan är 
strukturerad på det sätt de normalt matas med färdig kunskap i skolan där onödig komplexitet har 
rensats bort. Istället menar de att verkliga situationer kräver en kritisk tolkningsförmåga byggd på 
egna kunskaper och åsikter (Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, s.77). När uppgiften känns 
relevant för eleverna blir deras engagemang en faktor som gör att de gemensamt arbetar sig mot 
det uppsatta målet (Pedretti 2007; Liljeström, Enkenberg & Pollanen. 2013). Liljeström, 
Enkenberg och Pollanen (2013, s.68, 71, 77) kunde dessutom se att eleverna utöver ökade 
ämneskunskaper upplevde en ökad ansvarskänsla samt bland annat utvecklade sin förmåga att 
förklara för och instruera andra. När eleverna får autentiska mottagare hos dels kamrater och dels 
det omgivande samhället som de kan dela sin nyvunna kunskap med ger det extra motivation och 
stolthet då eleverna känner att de blir tagna på allvar (Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, 
s.76, 79; Pedretti 2007, s.1220). 
 
Sammanfattning 
Sammantaget visar studien att det finns flera möjligheter med att lära i autentiska situationer i 
naturvetenskap. Två studier pekar på att denna arbetsform kan skapa situationer och en 
undervisning med relevans i elevernas vardag. Tre studier visar även att arbetsformen har en 
positiv effekt på elevernas motivation att lära samt deras vilja och förmåga att använda tillgängliga 
resurser för att utföra sina uppgifter och lösa problemet som tillhandahållits. Därutöver visar tre 
studier att lärande i autentiska situationer kan ge eleverna en större verklighetsförankrad kunskap 
samt gör att eleverna kommer längre i sina resonemang och tydligare visar på förmåga att 
resonera i frågor som berör hållbar utveckling. Detta gör att de tillgodogör sig en 
handlingskompetens för att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle. Tre studier visar även 
att lärande i autentiska situationer kan ge eleverna en ökad förståelse för forskning och det 
vetenskapliga arbetssättet. Dessutom visar en studie att de autentiska situationerna kan skapa en 
lärandemiljö som passar elever som har svårt att prestera sitt bästa i den vanliga skolkontexten. 
Slutligen visar två studier att lärande i autentiska situationer kan skapa en lärandemiljö där 
eleverna får ett ökat inflytande och ansvar. 
 
Utmaningar med att lära i autentiska situationer 
 
Problem med tillgängliga resurser, verktyg och att välja lämplig situation 
Butler och Lee (2010, s.945), Buxton (2010, s.131), Lewis och O'Brien (2012, s.448, 452) samt 
Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.69) lyfter fram problem som kan uppstå på grund av 
resurser och verktyg vid undervisning i autentiska situationer. Butler och Lee (2010, s.945) menar 
att det kan vara bra att anställa ett team av specialister när lämpliga aktiviteter tas fram för att 
säkerställa att de autentiska situationerna är konstruerade för att nå uppsatta mål. Buxton (2010, 
s.131) menar att det kan vara svårt för en lärare att få tillgång till den tid, de resurser och den 
miljö som behövs för att optimera autentiska situationer som är inom en kunskapsnivå där läraren 
känner sig bekväm att undervisa. Butler och Lee (2010, s.945) kunde se att eleverna skulle fått 
stora problem att lösa uppgifterna om tekniken de använde inte haft möjlighet att ge dem relevant 
innehåll för uppgiften. Detta visar även Lewis och O'Brien (2012, s.448) som såg problemet med 
att de artlistor som ursprungligen tillhandahölls eleverna begränsade deras möjligheter att lösa 
uppgiften, något som i detta fall löstes med att en expert följde med dem ut i fält. Lewis och 
O´Brien (2012, s.452) samt Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.69) tar även upp 
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problemet som uppstår när uppgifter inte kan slutföras även om resurserna finns; det kan vara för 
att viss teknik inte fungerar eller andra omständigheter som uppstår i en skolkontext som gör att 
uppgifter inte kan genomföras när det var tänkt. I en autentisk kontext kan detta innebära att 
uppgiften inte går att slutföra eftersom de omständigheter som krävs för slutförandet inte längre 
existerar. 
     Lewis och O´Brien (2012, s.453), Pedretti (2007, s.1227) samt Butler och Lee (2010, s.938-940, 
944) visar på svårigheten att välja ut lämpliga autentiska situationer då inte alla situationer är 
lämpliga. Lewis och O´Brien (2012, s.453) menar att då elevernas användning av tillgängliga 
verktyg i stor utsträckning påverkas av den situation de befinner sig i bör valet av autentiska 
situationer vara noga genomtänkt för att eleverna ska nå tänkt kunskapsinnehåll. Förutom att 
lärandet kan ta en annan riktning än önskat visar Pedretti (2007, s.1227) även att situationer som 
innefattar starka åsikter av etisk och politisk karaktär kan uppkomma när eleverna blir engagerade 
i autentiska situationer vilket även det innebär att valet av situation bör göras nogsamt. Butler och 
Lee (2010, s.944) konstaterar att inte alla autentiska situationer är lämpliga utan bör kartlägga 
fenomen som eleverna har en relation till, ta hänsyn till kursplaner, tillgängliga resurser och den 
vetenskapliga processen samt vara konstruerade så att eleverna får det stöd de behöver för att 
kunna ta till sig helheten och nå kunskapsmålen. Butler och Lee (2010 s.938-940, 944) framhåller 
även problemet med att autentiska situationer kan bli för komplexa för att eleverna ska kunna 
hålla en nivå tillräcklig för att resultatet ska kunna användas för en autentisk mottagare. De menar 
att autentiska situationer inte är tillrättalagda för eleverna så som de är vana vid, inte alltid följer 
typiska teoretiska exempel och påverkas av sin omgivning vilket i vissa fall kan orsaka svårigheter 
för vissa elever att klara uppgiften.  
     Butler och Lee (2010, s.945) visar i sin studie att det kan krävas mer förkunskaper hos eleverna 
vid användandet av autentiska situationer i undervisningen. De menar att den komplexitet som 
uppstår i autentiska naturvetenskapliga problem kan bli för stor för att elever ska kunna 
tillgodogöra sig kunskapen. Mer traditionell undervisning ger konstruerade uppgifter där eleverna 
tilldelas nödvändig information för att lösa uppgiften utan att själva behöva söka reda på 
information. Så är inte fallet med autentiska uppgifter vilket kan orsaka att eleverna inte har de 
nödvändiga förkunskaper som krävs för att de ska förstå de fenomen de kommer i kontakt med 
(Butler & Lee 2010, s.946). 
 
Krock med rådande skolkultur 
Buxton (2010, s.131), Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.79-80) samt Pedretti (2007, 
s.1227) visar att lärande i autentiska situationer riskerar att krocka för mycket med den skolkultur 
som råder. På många skolor är ämnena helt åtskilda utan tematiska övergångar mellan ämnena 
medan det i lärande i autentiska situationer lätt blir ämnesöverskridande vilket kan orsaka 
svårigheter om det inte finns någon vilja hos lärarna att samarbeta. Förutom att lärare och elever 
ska vara komfortabla med det tematiska arbetssätt som lätt uppstår krävs det en kursplan som 
möjliggör detta. Utöver detta kan det krävas en tillgång till helt andra resurser än det gör i den 
undervisning som annars bedrivs (Buxton 2010, s.131; Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, 
s.79-80; Pedretti 2007, s.1227).  
 
Ökad arbetsbörda 
Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.71-72, 78) samt Hwang et al. (2010, s.59, 62) visar 
att lärande i autentiska situationer kan orsaka en större arbetsbörda för både lärare och elever. 
Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.71-72) visar att upplägget som innebar att eleverna 
själva tog en lärarroll innebar en hel del arbete för eleverna och upplevdes betungande av de 
aktuella eleverna. Även om eleverna var väldigt nöjda med vad de åstadkommit ansåg de att 
utformningen av projekt tagit väldigt mycket av deras tid och oroade sig över att de utnyttjade tid 
de behövt för att studera annat. Detta kan ha förvärrats av att eleverna hade svårt att se sina 
iakttagelser som betydelsefulla (Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, s.78). Hwang et al. 
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(2010, s.59, 62) ger samma bild från lärarna i deras studie som visserligen ser stora fördelar med 
att lära i autentiska situationer men anser att arbetsbördan stigit vilket i främst berodde på den 
nya teknik som implementerades i undervisningen. 
 
Förändrad lärarroll 
Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013 s.72) visar att lärare kan vara tveksamma till att 
undervisa i autentiska situationer på grund av att det kan ge upphov till en förändrad lärarroll. De 
såg att läraren blev tvungen att hitta en balans mellan att hålla sig i bakgrunden för att eleverna 
själva skulle få sätta sig in i problemet och att ge den feedback som var nödvändig för att eleverna 
skulle ta sig framåt i sin process. Om denne klarar av att balansera detta på ett bra sätt kan denne 
bli en del av gruppen och lära tillsammans med eleverna. Men om läraren misslyckas och styr för 
mycket kan elevernas autentiska process bli lidande och om denne ger för lite feedback kan 
eleverna inte utföra uppgiften och inlärningen blir lidande (Liljeström, Enkenberg & Pollanen 
2013, s.72, 76).  
     Pedretti (2007, s.1222) framhäver risken för att det skapas stora pedagogiska problem när 
eleverna ska ta sig an och diskutera autentiska problem. Hon menar att om premissen att 
vetenskapen har sina rötter i sociala och politiska värderingar och beslut accepters måste skolan ta 
ställning till vilka åtgärder de bör ta när de arbetar med dessa frågor. Pedretti (2007, s.1222, 1224) 
menar fortsatt att de autentiska situationernas komplexitet måste granskas noga då eleverna måste 
undersöka vilka fördelar och nackdelar som finns hos de olika lösningsalternativ som de 
överväger vilket yngre elever kan ha svårigheter för. Hon menar följaktligen att det kan bli 
problematiskt för läraren att hålla en neutral position för att dels vara lyhörd för olika värderingar 
och dels uppmuntrar kritiskt tänkande samtidigt som läraren har ett visst ansvar för vart 
diskussionen leder (Pedretti 2007, s.1223-1224).  
 
Svårigheter vid bedömning 
Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.79-80) hävdar i sin artikel svårigheterna med att 
bedöma det eleverna lär sig i ett autentiskt problem. De menar på att autentiska situationer till 
skillnad från kunskap i en vanlig skolkontext inte är helt objektiv utan skapar unika och 
kontextberoende kunskaper som bildas i den aktuella situationen. Detta kan skapa en svårighet 
för läraren att bedöma vad som ska bedömas som rätt och fel och kan kräva att nya metoder för 
att bedöma elevernas kunskaper utvecklas. 
 
Sammanfattning 
Sammantaget visar studien att det finns flera utmaningar med att lära i autentiska situationer i 
naturvetenskap. Fem studier visar att det kan uppstå problem med tillgängliga resurser, verktyg 
och svårigheter med att välja lämpliga situationer att använda i undervisningen. Dessutom pekar 
tre studier på utmaningen med att arbetsformen riskerar att krocka med den skolkultur som råder 
då arbetet ofta blir tematiskt och ämnesöverskridande. Två av de inkluderade studierna visar även 
att lärande i autentiska situationer kan orsaka ökad arbetsbörda för lärare och elever. Därutöver 
visar två studier att en tveksamhet till arbetsformen kan finnas då den kan ge upphov till en 
förändrad lärarroll och andra former av pedagogiska problem kan uppstå när eleverna ska ta sig 
an och diskutera autentiska problem. Slutligen visar två studier att det kan bli vissa svårigheterna 
med att bedöma det eleverna lär sig i arbetet med ett autentiskt problem. 
 
Diskussion 
 
Inledningsvis diskuteras studiens form, dess styrkor samt brister som bör lyftas och övervägas. 
Därefter diskuteras resultatet och kopplas till skolans styrdokument samt bakgrund. Under 
resultatdiskussionen identifieras och diskuteras även behov för vidare forskning.  
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Metoddiskussion 
 
Den sökprocess som har genomförts anses genomförd på ett sådant sätt att merparten av den 
vetenskapliga litteratur som finns tillgänglig i ämnet bör ha inkluderats. De sökord som använts 
anses vara breda så att aktuell litteratur påträffats bör ha fallit utanför sökningarna utan att 
träffarna blivit allt för stora. Det är dock möjligt att anledningen till att svenska studier inte har 
hittats är för att denna forskning går in under utomhuspedagogik eller utomhusdidaktik. Då dessa 
begrepp inte ansetts synonyma med autentiskt lärande utan en form av autentiskt lärande ansågs 
det vara att tvinga studien i den riktningen om den sökningen gjordes separat. Istället ansågs att 
den forskning som då innehöll autentiskt lärande i naturvetenskap bör ha uppkommit i 
sökningarna även utan utomhuspedagogik och utomhusdidaktik som sökord. Det är dock möjligt 
att sådana studier finns men där författarna inte hänvisat till autentiska situationer och studien 
därför uteblev från sökresultatet. Dessutom finns det en möjlighet att fler artiklar hade kunnat 
hittas om sökningen utökats till Google Scholar. Målet har varit att inkludera merparten av 
tillgänglig forskning men precis som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s.28) 
skriver så har detta inte varit praktiskt möjligt med den begränsade tid som funnits till förfogande. 
Urvalskriterierna som användes anses inte ha begränsat studien mer än nödvändigt. Sökningarna 
har gjorts internationellt vilket möjliggjort att studier från andra länder inkluderats och resultatet 
känns därför generaliserbart. Tyvärr har inga svenska studier gått att hitta och få studier är gjorda 
med fokus på att ta reda på om autentiska situationer är det bästa sättet att undervisa på. Dock är 
det möjligt att resonemangen runt lärande i autentiska situationer blivit mer objektivt när detta 
inte var huvudfokus hos författarna till de inkluderade studierna.  
      All litteratur som inkluderats är vetenskapliga artiklar som genomgått peer review. Dessvärre 
gav de svenska sökorden inget vilket inneburit att alla artiklar är på engelska och beskriver studier 
utanför Sverige. Tyvärr har inga rapporter eller avhandlingar som behandlar autentiska 
lärsituationer i naturvetenskapliga ämnena i åk 4-6 kunnat hittas vilket möjligtvis skulle kunna ses 
som en kvalitetsbrist då en rapport eller avhandling möjligtvis är mer omfattande.  
      När det gäller kvaliteten på den litteratur som inkluderas måste en viss reservation lämnas då 
kvalitetsgranskningen varit svår att genomföra på grund av att etiska överväganden ej varit tydligt 
utskrivna. Det antogs vara en självklarhet att en vetenskaplig artikel som genomgått peer review 
skulle vara tydlig med vilka etiska överväganden som gjorts, i allra högsta grad då alla studierna 
inkluderat barn, detta var dock inte fallet. Den bedömning som gjorts om att inkludera studierna 
var dock den enda bedömning som kunde göras då ämnet annars hade fått överges. Hade en eller 
två artiklar haft denna kvalitetsbrist hade helt säkert en annan bedömning gjorts; men när alla 
studier var skrivna på samma sätt bedömdes detta vara på grund av deras utgivningsform snarare 
än en kvalitetsbrist som skulle leda till misstankar om  att de var oetiskt genomförda. Att de 
genomgått peer review och publicerats i vetenskapliga tidsskrifter ger en garanti för att dessa 
aspekter har granskats vilket gör att beslutet upplevs korrekt. 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka tidigare forsknings syn på lärande 
i autentiska situationer inom undervisning i naturvetenskap för årskurs 4-6. De frågor som 
undersökts i avsikt att besvara detta syfte var: (1) Vilka möjligheter finns enligt tidigare forskning 
med att lära i autentiska situationer inom undervisning i naturvetenskap för årskurs 4-6? samt (2) 
Vilka utmaningar finns enligt tidigare forskning med att lära i autentiska situationer inom 
undervisning i naturvetenskap för årskurs 4-6?  
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Möjligheter med att lära i autentiska situationer 
 
Studien visar att lärande i autentiska situationer kan skapa en undervisning med relevans i 
elevernas vardag (Pedretti 2007, s.1221; Butler & Lee 2010, s.943-944). Den visar även att lärande 
i autentiska situationer ger eleverna en större verklighetsförankrad kunskap med större relevans 
för deras framtida liv än kunskap helt förankrad i en skolkontext (Pedretti 2007, s.1216, 1221, 
1225, 1227; Butler och Lee 2010, s.946) vilket bör förenkla elevernas förmåga till transfer (Jensen 
2011, s.31-33). Detta stämmer väl överrens med det sociokulturella perspektivet som menar att 
människan lär i en social kontext och att den samlade kunskap som finns måste utnyttjas vilket 
enbart kan göras genom att tillåtas interagera med omgivningen (Säljö 2010, s.21-22). Detta 
stämmer även väl överrens med den svenska läroplanen (2011) som menar att eleverna ska ges 
förutsättningar för att klara av den komplexa verklighet de ska verka i (Skolverket 2011b, s.9-10). 
Vygotskij är enligt Lindqvist (1999, s.19) inne på samma spår när han påstod att ingen kan 
uppfostra någon annan, utan att människan behöver få uppleva och väga argument för och emot 
för att på riktigt ta till sig kunskap. Även Dewey hade enligt Hartman, Lundgren och Hartman 
(2007, s.49) samma tankar när han ansåg att det är ett stort problem i skolan att undervisningen 
ofta presenteras som en förberedelse för elevernas framtida liv istället för något som går att 
relatera till nutiden.  
      Studien visar att lärande i autentiska situationer inbegriper flera kunskapsområden och inte 
låser sig vid enskilda ämnen utan bildar en helhet (Buxton 2010, s.131; Liljeström, Enkenberg 
& Pollanen 2013, s.71-72; Pedretti 2007, s.1227). Även om det i studien nämns som en utmaning 
kan den även ses som en möjlighet. Den svenska läroplanen (2011) visar att undervisningen ska 
bedrivas på ett sätt som tar vara på de gemensamma erfarenheter som eleverna bär med sig in i 
undervisningen samt ge dem de förutsättningar som krävs för att undervisningen ska ge en 
helhetsbild (Skolverket 2011b, s.10). Detta är dock precis som studien visar inte helt okomplicerat 
då det kräver ett helt annat samarbete mellan olika ämneslärare än vanlig ämnesundervisning.  
      Precis som nämndes ovan nämner Dewey enligt Hartman, Lundgren och Hartman (2007, 
s.49) bristen på denna direkta koppling till elevernas verklighet som en stor brist i skolan. Studien 
bekräftar att lärande i autentiska situationer kan ha en positiv effekt på elevernas motivation att 
lära och kan skapa en lärandemiljö där eleverna är fokuserade på att utföra sina uppgifter och lösa 
problemet som tillhandahållits (Hwang et al. 2010, s.59; Lewis & O´Brien 2012, s.447-448, 451; 
Melber 2003, s.257). Detta bör tas under övervägande i relation till den ökade arbetsbörda som 
nämns under utmaningar med denna arbetsmetod. Om förarbetet blir mer omfattande men 
eleverna under själva arbetet är mer motiverade och effektiva kanske detta innebär en lättare 
arbetsbörda under de avslutande stadierna jämfört med annan typ av undervisning.  
      Studien visar därutöver att lärande i autentiska situationer i undervisning i naturvetenskap kan 
ge eleverna en bättre förståelse för forskning och den vetenskapliga processen (Melber 2003, 
s.255-256; Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, s.67, 75-76, 79; Buxton 2010, s.128). Studien 
visar att elevernas felaktiga föreställningar om yrket och den vetenskapliga processen minskar när 
eleverna får ta del av autentiska forskningsmiljöer samt träffa verksamma inom 
forskningsområden (Melber 2003, s.255-256; Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, s.67). 
Detta är väldigt viktigt om elever ska klara av att utveckla ett kritiskt öga till forskning, något som 
den svenska läroplanen nämner som ett av undervisningens syften (Skolverket 2011b, s.9).  
      Den svenska läroplanen skriver i syftesbeskrivningarna till alla naturvetenskapliga ämnen att 
eleverna ska få redskap för att bidra till en hållbar utveckling (Skolverket 2011b, s.9). För att 
skaffa sig denna kunskap känns det logiskt att låta dem arbeta med autentiska problem som 
naturligt ger dem förmågan att resonera om dessa frågor och se dem dels ur ett lokalt och dels ur 
ett globalt perspektiv. Studien visar att lärande i autentiska situationer inom naturvetenskapliga 
ämnena kan göra att eleverna kommer längre i sina resonemang och tydligare visar på förmåga att 
resonera i frågor som berör hållbar utveckling (Buxton 2010, s.130).  
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       Studien visar även att elever som inte fungerar så bra i den vanliga skolkontexten kan fungera 
bättre när undervisningen är uppbyggd med lärande i autentiska situationer som arbetsform 
(Lewis & O´Brien 2012, s.452). Dock har ingen studie inkluderats som direkt fokuserar på elever 
med funktionshinder eller andra svårigheter vilket eventuellt hade gett en delvis annan bild.  
      Slutligen visar studien att lärande i autentiska situationer inom de naturorienterande ämnena 
kan skapa en lärandemiljö där eleverna får ett större inflytande och ansvar vilket leder till att de 
själva tar beslut som leder dem framåt i sin kunskapsinlärning (Liljeström, Enkenberg & Pollanen 
2013, s.67-68, 71, 76-77, 79; Pedretti 2007, s.1220). Detta känns som en otroligt viktig aspekt i 
dagens samhälle där undervisningen ska förbereda eleverna för en framtid som är väldigt oviss då 
utvecklingen går framåt i en hastighet som helt enkelt inte kan undervisa för. Läroplanen (2011) 
lyfter att eleverna ska ges de redskap de behöver för att verka i denna komplexa verklighet och 
detta kan omöjligt göras om de inte får ta eget ansvar och ta tag i autentiska problem på ett 
autentiskt vis (Skolverket 2011b, s.9-10).  
 
Utmaningar med att lära i autentiska situationer 
 
Studien visar att lärande i autentiska situationer kan orsaka en större arbetsbörda för både lärare 
och elever (Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, s.71-72, 78; Hwang et al. 2010, s.59, 62). För 
eleverna verkar detta framförallt vara fallet när undervisning med grund i autentiska situationer 
använder elever som autentiska mottagare (Åkerlund 2014, s.110-111) vilket av eleverna 
upplevdes som betungande då det krävde en hel del arbete (Liljeström, Enkenberg & Pollanen 
2013, 71-72). Dessutom visar studien att det kan uppstå svårigheter att välja ut lämpliga autentiska 
situationer då inte alla situationer är lämpliga (Lewis & O´Brien 2012, s.453; Pedretti 2007, s.1227; 
Butler & Lee 2010, s.938-940, 944). Vilket i sig skulle kunna orsaka en ökad arbetsbörda för 
pedagogen i planeringen av undervisningen. 
      Därutöver visar studien att det uppstod en förändring i kunskapsbehov. Butler och Lee (2010, 
s.945) såg i sin studie att det kan krävas mer förkunskaper när autentiska situationer används i 
undervisningen. Dock kan detta orsakats av att processen då eleverna själva tar reda på nödvändig 
kunskap inte anses vara av stort värde. Denna process där eleverna själva tar ansvar för sin 
kunskapsinhämtning är en av de delar som denna studie kommit fram till är en positiv effekt av 
lärande i autentiska situationer. Denna skillnad i inställning gör att det vore intressant att se 
forskning som undersökte om denna process där eleverna själva bygger upp sin kunskapsbank för 
att kunna lösa de tilldelade uppgift är realistisk eller om deras bristande förkunskaper orsakar ett 
ineffektivt lärande.  
     Studien visar även att det kan uppstå stora problem på grund av bristande resurser och verktyg 
eller bristande kvalitet på de som används (Butler & Lee 2010, s.945; Buxton 2010, s.131; Lewis 
och O'Brien 2012, s.448; Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, s.69). Detta är ett bekymmer 
som ofta uppkommer i diskussioner som rör skolan och ej enbart för lärande i autentiska 
situationer, men kanske blir det ännu mer viktigt med fungerande verktyg när eleverna styr 
processen mer. Ett sätt att komma runt detta kan vara att som Butler och Lee (2010, s.944) visar 
ta hänsyn till dels om situationen är relevant för eleverna, dels om den fungerar utifrån tillgängliga 
resurser och passar in i kunskapsinnehållet samt vilket stöd eleverna behöver för att uppnå målet. 
Kanske är det då så att det på vissa skolor blir svårare att hitta situationer som är lämpliga, men 
det bör inte vara omöjligt. 
       Dessutom visar studien att denna arbetsform då autentiska situationer används riskerar att 
krocka för mycket med den skolkultur som råder eftersom den lätt blir ämnesöverskridande 
(Buxton 2010, s.131; Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, s.79-80; Pedretti 2007, s.1227). 
Lindqvist (1999, s.215) skriver att detta enligt Vygotskij är ett fel i skolsystemet och inte i 
arbetsformen då han menar på att eleverna aldrig får ges upplevelsen att ämnen inte hör ihop. 
Han menar att den uppdelning som ofta görs mellan ämnen där de inte korsas gör att eleverna får 
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bilden av att naturvetenskap och samhällsvetenskap skulle vara två oförenliga världar med olika 
regler och värden istället för två delar av en helhet.  
      Studien visar även att lärare kan vara tveksamma till att undervisa i autentiska situationer på 
grund av att det kan ge upphov till en förändrad lärarroll där läraren förväntas hålla sig mer passiv 
och inte föreläsa ett färdigt kunskapsinnehåll (Liljeström, Enkenberg & Pollanen. 2013, s.72). 
Lindqvist (1999, s.235, 238, 240) skriver att detta enligt Vygotskij är ett fel i hur läraren annars 
handhar sin roll i klassrummet. Han menar att läraren har en skyldighet att inse att det är eleven 
som är viktigast och att en lärare som enbart presenterar färdigt kunskapsstoff lika gärna kan 
ersättas med en lärobok. Även Dewey menar enligt Hartman, Lundgren och Hartman (2007, s.50) 
att läraren ska förmedla idéer och inte ensamt styra i klassrummet utan vara en del i gruppen där 
den har rollen som en mer lärd medlem som för eleverna framåt. Kanske är det därför så att 
denna osäkerhet bör ses som en väckarklocka och att pedagoger bör fundera över den roll de tar i 
klassrummet och huruvida den stämmer överrens med den roll de borde ha eller inte. 
      Slutligen visar studien att det finns en risk för att det skapas stora pedagogiska problem när 
eleverna ska ta sig an och diskutera autentiska problem (Pedretti 2007, s.1222) samt att det kan bli 
en svårighet för pedagogen att bedöma det eleverna lär sig i ett autentiskt problem (Liljeström, 
Enkenberg & Pollanen 2013, s.79-80). Dock står det i den svenska läroplanen att eleverna ska ges 
metoder för att tillgodogöra sig och använda ny kunskap samt kritisk granska den fakta de 
kommer i kontakt med. Dessutom står det i syftesbeskrivningen för de naturorienterande ämnena 
att undervisningen ska bedrivas på ett sådant sätt att det skapar kunskaper och nyfikenhet om 
omgivningen. Vidare står det att eleverna ska få uppleva och få tillgång till andra källor inom 
ämnena som ger dem möjlighet besvara sina frågor (Skolverket 2011b, s.9). Det kanske då är så 
att dessa pedagogiska problem som uppstår är nödvändiga för att eleverna ska få möjlighet att 
tillgodogöra sig dessa förmågor och egentligen inte en nackdel med autentiskt lärande utan en 
nödvändig del av undervisningen för att som lärare och elev ska följa styrdokumenten. 
      
Sammanfattning 
 
Denna studie visar att undervisning i de naturvetenskapliga ämnena som bygger på lärande i 
autentiska situationer kan bidra till att undervisningen får en naturlig koppling till elevernas 
vardag och den komplexa verklighet som skolan ska förbereda dem för. Studien visar även att 
denna arbetsform kan ha en positiv effekt på elevernas motivation och effektivitet i 
undervisningssituationen, att de får en bättre förståelse för den vetenskapliga processen samt har 
lättare för att resonera i frågor som rör hållbar utveckling. Den visar även att det finns en 
möjlighet att nå elever som annars har svårt att prestera i den vanliga skolkontexten. Därutöver 
visar studien att undervisningen kan skapa ett större elevinflytande och öka elevernas förmåga att 
ta ansvar för sin egen kunskapsinhämtning. Denna studie visar även att anledningen till att 
undervisning i autentiska situationer kan ses som problematiskt är på grund av bristande resurser 
och verktyg, en ökad arbetsbelastning och svårigheter att välja lämpliga situationer. Studien visar 
även att denna arbetsform kan kräva mer förkunskaper och skapa en ny typ av lärarroll. 
Dessutom kan den krocka med den skolkultur som råder och skapa nya pedagogiska problem 
samt svårigheter i att bedöma elevernas kunskaper.       
      Studiens avslutande slutsats är att de nackdelar som diskuterats snarare är en kritik mot 
rådande skolkultur och inte den studerade arbetsformen. Arbetsformen tar vara på den 
undervisningsform som förespråkas i det sociokulturella perspektivet och då följaktligen av 
Vygotskij samt den undervisning som förespråkades av Dewey. Dessutom stämmer den väl 
överrens med syftesbeskrivning i den svenska läroplanen. 
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Avslutande reflektion 
 
Intresset för att undersöka detta ämne väcktes bland annat på grund av den brist på lärande i 
autentiska situationer jag upplevde i undervisningen i naturvetenskap i årskurs 4-6. Den 
begränsade mängd litteratur som har gått att finna i ämnet och avsaknad av svenska studier 
bekräftar på ett sätt den bilden. Antingen är den arbetsformen så ovanlig eller anses så självklar 
att studier i ämnet inom en svensk skolkontext, i alla fall baserat på den genomförda sökningen, 
inte går att finna. Det vore därför intressant att se en svensk skolforskning som var mer 
fokuserad på att ta reda på hur utbrett det är att arbeta med lärande i autentiska situationer, hur 
denna undervisning bedrivs och vilka för och nackdelar som finns. Är det kanske så att autentiskt 
lärande likställs med utomhuspedagogik i Sverige trots att dessa studier gick att finna 
internationellt trots att sökningar inte gjordes på till exempel outdoor education? 
       Inför detta arbete fanns en hypotes om att lärande i autentiska situationer inom de 
naturvetenskapliga ämnena kunde överbrygga det glapp mellan skolan och verkligheten jag 
upplever finns i klassisk undervisning. Därtill antogs att undervisningen skulle bli lättare att 
motivera för eleverna då de redan i undervisningen kunde se kopplingen till verkligheten. Precis 
som Brown, Collins och Duguid (1989, s.34) ansåg jag att lärande i autentiska situationer skapar 
den verklighetsanknutna kontext som ger kunskaper för den verklighet där eleverna verkar och 
ska växa upp, detta framkommer även i studiens resultat som en möjlighet med arbetsformen. 
Det borde vara en självklarhet att bjuda in denna komplexitet i klassrummet och låta eleverna lära 
genom att besvara frågor om sin omgivning. Precis som Brown, Collins och Duguid (1989, s.34) 
påpekar så lär vi oss för verkligheten och all undervisning måste rimligtvis ha som målsättning att 
eleverna ska få kunskaper för att hantera av det de förväntas klara i sin vardag. I mitt tycke är det 
inte möjligt att lära för verkligheten genom att bara sitta inne och titta ut på den. Genom att 
använda autentiska situationer tror jag att undervisningen kan ge en relevans i elevernas nutid och 
förbereda dem för framtiden. 
        Dessutom var jag övertygad om att lärande i autentiska situationer inbegrep flera 
kunskapsområden och därför skapade den helhetsbild vi är skyldiga att ge eleverna. I denna studie 
har detta lagts fram både som en möjlighet och en utmaning. Det vore intressant att se en 
vetenskaplig studie som undersökte om denna tematiska inriktning verkligen krockar med den 
rådande skolkulturen så som studien påstår eller om det enbart ska ses som en fördel.     
      Inledningsvis ställdes frågan varför lärande i autentiska situationer inte användes i större 
utsträckning och en hypotes fanns om att det av pedagoger inte ansågs tidseffektivt eller att det 
skulle krävas andra kunskaper. Studien visar att detta mycket väl kan vara fallet. Det vore därför 
intressant att se ytterligare forskning som undersöker hur arbetsbördan blir för lärare och elever 
när autentiskt lärande används som lärmetod kontra mer traditionell undervisning. Jag kan tänka 
mig att det kan bli en ökning i en övergångsperiod då arbetsformen är ny. Men det vore intressant 
att se om den ökade arbetsbördan enbart ligger i planeringen och om den då jämnas ut då 
eleverna blir mer effektiva under själva arbetet.  
      Slutligen frågade jag mig i inledningen till denna litteraturstudie om det finns tillräckliga skäl 
för att inte använda lärande i autentiska situationer i undervisningen i de naturvetenskapliga 
ämnena. Baserat på det som kommit fram i denna studie anser jag inte att det finns några hållbara 
argument för att inte använda sig utav autentiska situationer i den naturvetenskapliga 
undervisningen. De nackdelar som kommit upp kan i min mening snarare anses vara brister i 
skolans upplägg, resurser och lärarens befintliga roll än brister som kan kopplas till arbetsformen. 
Eleverna måste få lära sig för den verklighet de ska leva i och det måste de få göra i den 
verkligheten. Vi kan inte stänga in dem i en låda under hela deras utbildning för att sedan kastas 
ut i en verklighet där inget är förenklat och inget är tillrättalagt. Min avslutande åsikt är därför att 
vi inte ska fråga oss om vi ska använda oss utav autentiska situationer utan hur vi gör detta på 
bästa sätt med de förhållanden som råder ute på skolorna. 
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Förslag på fortsatt forskning 
 
Det finns ett behov av forskning för att ta reda på hur utbrett lärande i autentiska situationer är i 
Sverige och om denna arbetsform likställs med utomhuspedagogik och utomhusdidaktik. Fortsatt 
vore det intressant att se hur denna undervisning bedrivs och vilka för och nackdelar som finns i 
förhållande till den rådande undervisningen i svenska skolan. Därutöver finns ett behov av en 
vetenskaplig studie för att undersöka om det tematiska arbetet verkligen krockar med den 
rådande skolkulturen så som studien påstår. Det finns även ett behov av att undersöka hur 
arbetsbördan blir för lärare och elever när autentiskt lärande används som lärmetod kontra mer 
traditionell undervisning. Fortsatt vore det intressant att utreda om det finns någon elevgrupp 
som inte vinner på denna arbetsform. Slutligen skulle det behövas en studie som undersökte om 
den process där eleverna själva bygger upp sin kunskapsbank för att kunna lösa de tilldelade 
uppgift är realistisk eller om deras bristande förkunskaper orsakar ett ineffektivt lärande. 
     Under examensarbete 2 önskar jag undersöka hur vanligt det är att man i svenska skolor 
använder sig av autentiska lärsituationer i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Dessutom 
skulle jag vilja undersöka om lärande i autentiska situationer i de naturvetenskapliga ämnena 
likställs med begreppen utomhuspedagogik och utomhusdidaktik. För att få en inblick i huruvida 
det krockar med skolkulturen i Sverige eller om det finns andra anledningar till att denna 
arbetsform eventuellt inte används skulle jag även vilja undersöka vad pedagoger har för skäl till 
att arbeta med eller inte arbeta med autentiska situationer i de naturvetenskapliga ämnena i 4-6. 
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