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Abstract: 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken inställning pedagoger som 
undervisar i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 på svenska skolor har till att 
använda autentiska lärsituationer i undervisningen. Inom ramen för detta syfte 
undersöktes dels om för studien aktuella pedagoger använder sig av autentiska 
lärsituationer, dels vilka anledningar de uppger till att arbeta med alternativt inte 
arbeta med denna arbetsform samt om de likställer autentiska lärsituationer med 
utomhuspedagogik. Studien har en kvantitativ ansats med enkät som metod. 
Resultatet visar att deltagande pedagoger arbetar med autentiska lärsituationer för att 
(1) det ger en positiv effekt på elevernas motivation att lära, (2) eleverna får en ökad 
förståelse för ett vetenskapligt arbetssätt, (3) det ger eleverna kunskaper med relevans 
för dem i deras vardag samt (4) att det är bra för vissa elever som har svårt för den 
klassiska undervisningen. Studien visar även att de orsaker som flest svenska 
pedagoger uppger till att de inte arbetar oftare med autentiska lärsituationer är att (1) 
det inte finns tillgängliga resurser och verktyg, (2) svårigheter med att välja lämpliga 
situationer och att (3) det orsakar en ökad arbetsbörda för elever och lärare. Studien 
tyder på att svenska pedagoger inte likställer utomhuspedagogik med autentiska 
lärsituationer. 
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1. Inledning 
 
Under Examensarbete 1 undersöktes ”tidigare forsknings syn på lärande i autentiska situationer 
inom undervisning i naturvetenskap för årskurs 4-6” (Pettersson 2015, s.6). Intresset för ämnet 
väcktes delvis för att jag upplevde att autentiska lärsituationer var oväntat sällsynta i 
undervisningen i naturvetenskap i årskurs 4-6. Dock kunde jag då inte finna några studier gjorda i 
Sverige vilket kan bero på att ingen sökning gjordes på utomhuspedagogik, ett beslut som togs 
för att inte tvinga rapporten i den riktningen. Därför skulle jag dels vilja undersöka om pedagoger 
anser att autentiska lärsituationer är likställt med att arbeta med utomhuspedagogik samt om det 
är så att autentiska lärsituationer är ett vanligt förekommande moment i undervisningen i de 
naturvetenskapliga ämnena i svenska skolor. I Examensarbete 1 kom jag fram till att det fanns 
visst motstånd bland pedagoger att arbeta med autentiska situationer och jag skulle därför vilja 
undersöka varför svenska pedagoger väljer att arbeta med, alternativt inte arbeta med, autentiska 
lärsituationer i undervisningen i naturvetenskap under årskurserna 4-6. 
 

2. Bakgrund 
 
Inledningsvis ges en beskrivningar av de begrepp som studien berör, preciseringar ges för: 
lärande i autentiska situationer, naturvetenskap samt utomhuspedagogik. De två första bygger på 
den avgränsning som genomfördes redan i Examensarbete 1 (Pettersson 2015). Därefter ges en 
beskrivning av de delar i läroplanen (Lgr 11) som visar varför man bör arbeta med autentiska 
lärsituationer i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Sedan beskrivs kortfattat de teorier 
som studien har som grundsyn; dels det sociokulturella perspektivet och dels pragmatismen. En 
kortfattad beskrivning ges även över Vygotskijs respektive Deweys tankar om att lära i autentiska 
situationer. Samtliga avsnitt bygger till stor del på motsvarande avsnitt i Examensarbete 1 
(Pettersson 2015). Slutligen ges en beskrivning över tidigare forskning inom ämnet vilket har sin 
grund i de studier som inkluderades i Examensarbete 1 och de slutsatser som drogs i sagda studie 
(Pettersson 2015).  

 
2.1 Definitioner av begrepp i studien 
 
Här beskrivs de begrepp som är centrala för studien. Inledningsvis beskrivs lärande i autentiska 
situationer och slutligen beskrivs naturvetenskap och utomhuspedagogik.  

2.1.1 Lärande i autentiska situationer 
 
Kearney, Burden och Rai (2015, s.48, 55) visar i sin undersökning om undervisning som 
inkluderade användandet av mobila medier som till exempel surfplattor att pedagogerna främst 
såg nyttan av dessa i avseende att förenkla undervisning baserad på autentiska situationer. De 
tillfrågade pedagogerna beskrev att deras undervisning i autentiska situationer inkluderade 
arbetsformer som påminde om de i verkligheten. Uppgifter genomfördes dels i smågrupper dels 
genom diskussioner i helklass samt digitala möten mellan elever och lärare. Dock var det bara ett 
fåtal som inkluderade situationer som skedde i lärmiljöer utanför klassrummet eller inkluderade 
autentiska problem. Vad som skulle inkluderas i begreppet autentiska situationer var med andra ord 
inte självklart (Kearney, Burden och Rai 2015, s.48, 55). 
 
Carlgren (2011, s.128) beskriver lärande som något som sker i alla sammanhang men att 
kunskapen inte behöver vara av samma slag utan lärandet är situationsbundet och individuellt. 
Fortsatt skriver hon att det finns en inre och en yttre sida av lärande där den inre motsvarar 
innehållet samt hur det tas emot och den yttre de erfarenheter man får genom att själv undersöka. 
Hon skriver att ”[lärandet] förändrar relationen, gör det möjligt att urskilja alltfler nyanser och 
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distinktioner i alltmer komplexa konstellationer av dimensioner och aspekter (Carlgren 2011, 
s.129)”. Lärande i autentiska situationer beskriver Carlgren (2011, s.126) som det lärande som 
sker i ”informella lärandemiljöer utanför skolan”. Skillnaden mellan lärande utanför skolan och 
det lärande som sker i skolmiljön menar Resnick (1987, s.13) är att lärandet i skolan är individuellt 
medan det i större mån är socialt betingat med rum för naturligt samarbete i andra miljöer. 
Brown, Collins och Duguid (1989, s.34) definierar autentiska aktiviterer som ”the ordinary 
practices of the culture” och menar att autentiska lärsituationer är sammanhängande (coherent), 
meningsfulla (meaningful) och målmedvetna (purposeful). 
 
Åkerlund (2014, s.110) menar att autentiska mottagare åsyftar äkta kommunikation och sätter 
detta i motsatsförhållande till de konstruerade samtal som ofta sker i vanlig undervisning. 
Åkerlund (2014 s.108-110) menar att eleverna sällan får autentiska mottagare utan begränsas till 
lärare och klasskamrater. Han menar att man lätt kan bjuda in autentiska mottagare igenom att 
använda sociala medier och på så sätt kopplar samman skolan med mottagare utanför skolan. De 
två kriterier Åkerlund (2014, s.110-111) sätter för att en mottagare ska ses som autentisk är att 
”genren och situationen är autentisk” vilket han dock påpekar kan ske inom ramen för ordinarie 
undervisning som i de fall då eleven tar på sig lärarrollen. 
 
Liksom det tidigare arbetet kommer lärande i autentiska situationer i denna studie att åsyfta 
”undervisning som sammanfogar informella situationer med autentiska mottagare i den formella 
skolkontexten” (Pettersson 2015). 

2.1.2 Naturvetenskap 
 
Kursplanerna i biologi, fysik och kemi skriver att naturvetenskapen bygger på ”människans 
nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld” (Skolverket 2011, s.111). 
Naturvetenskap beskrivs i Nationalencyklopedin (2015) som ”den sammanfattande benämningen 
på de vetenskaper som studerar naturen, dess delar eller verkningar”. Naturvetenskap inberäknar 
”fysik, astronomi, kemi, biologi och geovetenskap” (Nationalencyklopedin 2015). 

2.1.3 Utomhuspedagogik 
 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet definierar 
utomhuspedagogik som ”ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse 
och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer” (NCU 2015). De menar 
att utomhuspedagogik är ”ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som bl.a. 
innebär [att] lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och [kulturlandskap,] att växelspelet 
mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas [och] att platsens betydelse för lärandet 
lyfts fram” (NCU 2015). Utomhuspedagogik innebär enligt NCU (2015) att man arbetar tematiskt 
och ämnesövergripande samt att lärandet främst sker utomhus. Utgångspunkten för denna 
arbetsform är att göra lärandet verklighetsanknutet och koppla till omgivningen (NCU 2015). 
Enligt utomhuspedagogiken är kunskap ”reflekterad erfarenhet; en kunskap som förenar 
erfarenhet, direkt upplevelse och språkliga begrepp” och man anser det viktigt att ”synliggöra 
människan/samhället i de lokala och globala kretsloppen” (NCU 2015). 
 
Lundegård, Wickman och Wohlin (2012, s.5) skriver att utomhuspedagogik ofta används som en 
”sammanfattande beteckning för undervisning och fostran som äger rum utomhus”. Dahlgren 
och Szczepanski (2012, s.21) menar att utomhusundervisningen är en viktig del i undervisningen 
och skriver att: 
 

Med hjälp av utomhuspedagogik och läran om undervisning utomhus – utomhusdidaktik i 
´andra rum för lärande´- skulle vi kunna forma en framtida skola med en pedagogik i en 
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fysisk miljö, där uterummets pedagogiska möjligheter exploateras och utforskas. Ett 
inomhus- och utomhusperspektiv bör ständigt stå i växelverkan. Undervisning förutsätter 
reflexion och problematisering kring lärandets när, var, vad och hur och varför. I detta 
lärandeperspektiv bör klassrummet inte ha några väggar, det är lika gräslöst som kunskap 
är gränsöverskridande. (Dahlgren & Szczepanski 2012, s.21) 
 

Wohlin (2012, s.52) menar att utomhuspedagogik bland annat handlar om att se hur samspelet 
med naturen förändrats genom historien och tar främst upp kulturlandskapet samt vikten av att 
se alla människor som kulturbärare. Hon menar att utomhuspedagogiken är viktig dels på grund 
av ”[nödvändigheten] av att skapa miljömedvetna människor”, dels för att ge eleverna kunskaper 
om hur de genom kulturlandskapet kan knyta an till tidigare generationer och deras kunskap samt 
för att det ger en möjlighet ”för barn och vuxna att växa som människor” (Wohlin 2012, s.53). 
Strotz och Svenning (2012, s.36) tar upp vikten av att anpassa de utomhuspedagogiska 
situationerna efter gruppen och ämnet som undervisas. De menar att platsens och tidens 
koppling till ämnet är mycket viktig för att behålla elevernas intresse, något de menar är något 
man ofta missar i undervisning inomhus där ämnet tas ifrån sitt sammanhang. Fortsatt menar de 
att utomhusundervisningen bör ge eleverna en helhetssyn genom att flera ämnen kopplas 
samman runt det ämne man berör.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att utomhuspedagogiken är ett ganska vitt begrepp som faller in i 
definitionen för autentiska lärsituationer. Det man ovan kan se är att det som skiljer dem åt är att 
man i de flesta redogörelser för utomhuspedagogiken sätter ord på var man bör vara och att detta 
var bör ske i en utomhusmiljö. 

 
2.2 Läroplanen 
 
Enligt läroplanen för grundskolan (2011) ska undervisning ta vara på elevernas egna erfarenheter 
vilket ger underviningen förutsättningar för att ge eleverna en helhetsbild (Skolverket 2011, s.8, 
10). Därutöver ska undervisningen underlätta elevernas fortsatta lärande samt överföra 
gemensamma värderingar och referensramar för att ge eleverna förutsättningar att bli en del av 
samhället som konsekvensmedvetna medborgare (Skolverket 2011, s.8-9). Eleverna ska ges 
förutsättningar och metoder för att hantera en komplex verklighet samt för att förskanska sig och 
kritiskt granska ny kunskap (Skolverket 2011, s.9). Så som framstod redan i den systematiska 
litteraturstudien är vikten av att knyta an till autentiska situationer i undervisningen tydligt 
framskrivet i styrdokumenten (Pettersson 2015). 
 
Samtliga kursplaner för de naturvetenskapliga ämnena beskriver att ämneskunskaper är av stor 
vikt för möjligheten att medverka till ett hållbart samhälle (Skolverket 2011, s.111, 127, 144). 
Undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena ska genom att låta eleverna utveckla kunskaper 
om naturvetenskapliga sammanhang skapa en nyfikenhet och möjlighet att bedriva 
undersökningar och söka kunskap i avsikt att besvara sina funderingar som rör naturen och dem 
själva (Skolverket 2011, s.111, 127, 144). Läroplanen framskriver även att kunskaper i biologi är 
viktiga för att ha möjlighet att ”påverka sitt eget välbefinnande” samt att kunna vara delaktig i 
frågor rörande ”hälsa, naturbruk och miljö” (Skolverket 2011, s.111). Därutöver framskriver 
läroplanen vikten av kunskaper inom fysik för att kunna vara delaktig i frågor rörande 
”energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi” (Skolverket 2011, s.127). Läroplanen 
lyfter även vikten av kunskaper i kemi för att kunna vara delaktig i frågor rörande ”hälsa, 
resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik” (Skolverket 2011, s.144). 
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2.3 Tidigare forskning 
 
Den systematiska litteraturstudie som genomfördes våren 2015 visar att det finns flera 
möjligheter med autentiska lärsituationer i undervisningen i naturvetenskap och teknik i årskurs 
4-6 (Pettersson 2015). Forskning visar att denna arbetsform kan bidra till att undervisningen 
bidrar till kunskaper med koppling till elevernas vardag (Butler och Lee 2003; Pedretti 1997). 
Tidigare forskning visar även att arbetsformen kan ha en motivationshöjande effekt (Hwang et al. 
2010; Lewis & O'Brien 2012; Melber 2003). Fortsatt visar olika studier att undervisning i 
autentiska lärsituationer kan bidra till att eleverna får en ökad förståelse för det vetenskapliga 
arbetssättet (Buxton 2010; Liljeström, Enkenber & Pollanen 2013; Melber 2003). Tidigare 
forskning visar även att arbetsformen ger en möjlighet att nå elever som har svårt att prestera i 
den vanliga undervisningen samt att det ger ett ökat elevinflytande och ger eleverna kunskaper för 
att vara delaktiga i ett demokratiskt samhälle (Butler och Lee 2003; Buxton 2010; Lewis och 
O'Brien 2012; Liljeström, Enkenber och Pollanen 2013; Pedretti 1997). Samma systematiska 
litteraturstudie visar även att pedagoger som deltagit i de inkluderade studierna ser flera 
utmaningar med arbetsformen (Pettersson 2015). En anledning till att arbetsformen kan vara en 
utmaning för pedagoger är enligt tidigare forskning att de inte har tillgång till tillräckliga resurser 
och verktyg (Butler och Lee 2003; Buxton 2010; Lewis och O'Brien 2012; Liljeström, Enkenber 
och Pollanen 2013; Pedretti 1997). Tidigare forskning visar även att arbetsformen kan orsaka en 
ökad arbetsbelastning samt att det kan krocka med den dominerande skolkulturen och orsaka en 
förändrad lärarroll som undervisande pedagoger kan ha svårt att anpassa sig till (Buxton 2010; 
Hwang et al. 2010; Liljeström, Enkenber & Pollanen 2013; Pedretti 1997). Slutligen visar flera 
studier att det kan vara svårt att bedöma kunskaper hos eleverna när man arbetar med autentiska 
situationer (Liljeström, Enkenber & Pollanen 2013). 
 
Butler och Lee (2003, 943-944) har genomfört en studie där elever får lära sig om metereologi 
genom att själva skapa väderprognoser baserade på verkliga förhållanden. De visar att elevnära 
undersökningar i en autentisk kontext kan ge eleverna en bra grund för en god 
kunskapsutveckling. Butler och Lee (2010 s.946) visar även att eleverna får möjligheter att själva 
undersöka och uppleva det kunskapsinnehåll som tillhandahålls på ett annat sätt när problemen 
de studerar är byggda på verkliga situationer. Deras studie visar att de autentiska aktiviteternas 
naturliga komplexitet gynnar elevernas problemlösningsförmåga och ger en bra grund för att 
arbeta med ett undersökande arbetssätt. Butler och Lee (2010, s.945) förespråkar inblandning av 
utomstående expertis när man planerar autentiska aktiviteter för att få hjälp med att skapa 
möjligheter för alla att nå uppsatta mål. De kunde bland annat se att elever kunde få problem att 
lösa uppgifterna om tilldelad utrustning inte gav dem tillräckliga förutsättningar. Deras studie 
visar att det inte är alla autentiska situationer som lämpar sig utan att det är nödvändigt att ta 
hänsyn till om situationen är elevanpassad, om den tar hänsyn till gällande styrdokument samt om 
det finns förutsättningar för eleverna att genomföra uppgiften (Butler & Lee 2010, s.944). 
 
Buxton (2010) har genomfört en studie där en läroplan skapats för ett arbetsområde om vatten. 
Han vill undersöka om elever kan ta till sig nödvändig kunskap genom att arbeta med autentiska 
problem i en informell miljö där fokus ligger på undersökandet och inte bedömning. Buxton 
(2010, s.130) visar att autentiska lärsituationer inom de naturvetenskapliga ämnena kan ha en 
positiv effekt på elevernas förmåga att föra resonemang i frågor som rör hållbar utveckling. Dock 
visar studien att pedagoger som vill undervisa i autentiska situationer kan få svårigheter att få 
tillgång till nödvändig tid och resurser samt hitta situationer som ligger på en lämplig 
kunskapsnivå (Buxton 2010, s.131). 
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Man kan i studierna gjorda av Buxton (2010, s.131), Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, 
s.79-80) samt Pedretti (2007, s.1227) se att undervisningsämnena på många skolor är helt åtskilda. 
De visar att lärande i autentiska situationer ofta resulterar i ett behov av ämnesöverskridande 
undervisning vilket kräver ett samarbete mellan ämneslärare som inte alltid är aktuellt; dels ska 
lärare och elever vara för ett ämnesöverskridande arbetssätt dels krävs resurser samt en kursplan 
som möjliggör detta. 
 
Hwang et al. (2010, s.59) har genomfört en studie där de studerar elever som får lära sig om 
fjärilar i deras naturliga miljö. De visar att rätt digitala hjälpmedel till stor del kan underlätta och 
effektivisera undervisningen och inlärningen i denna typ av undervisning. Det visade sig även att 
detta hade en positiv inverkan på de involverade elevernas motivation. Dock visar samma studie 
att arbetsbördan inledningsvis upplevdes som högre då det krävdes att alla satte sig in i den nya 
teknik som användes (Hwang et al. 2010, s.59, 62). 
 
Lewis och O'Brien (2012, s.447) genomförde en studie där de studerade elever som genomförde 
undersökningar både i klassrummet och ute i fält. De visar att eleverna var mer fokuserade på 
uppgiften, att de talade mer med varandra om uppgiften och var mer engagerade i att lösa 
problemet ute i fält än i klassrummet. Dessutom var de mer lösningsfokuserade och kreativa ute i 
fält (Lewis & O'Brien 2012, s.448, 451). Lewis och O'Brien (2012, s.451-452) menar att autentiska 
lärsituationer gör att elevernas strategier blir mer kontextberoende vilket leder till att situationen 
är av stor vikt för vilken kunskap de kommer ta till sig. Författarna visar att skillnaden i 
lärandemiljö som skapas i de autentiska lärsituationerna kan göra att fler elever klarar av att visa 
vad de kan då andra kvaliteter premieras vilket gör att vissa elever vinner på denna 
miljöförändring (Lewis & O´Brien 2012, s.452). 
 
Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013) genomförde en studie där elever fick rollen som 
lärare åt sina yngre studiekamrater inom ett avgränsat ämnesområde. Eleverna i studien fick 
tillgång till kunniga personer inom detta område och gavs stor frihet (Liljeström, Enkenberg 
& Pollanen 2013, s.67). Forskarna såg att elever som fick ansvar för att undervisa sina yngre 
skolkamrater själva tog ansvar för att fylla i sina kunskapsluckor för att göra ett bra jobb. 
Eleverna fick i sina efterforskningar möjlighet att se att de experter de hade möjlighet att fråga 
inte alltid hade svar vilket gav dem en bättre förståelse för att forskning innebär en komplexitet 
som normalt förenklas i skolan. Istället blev eleverna tvungna att använda sin kritiska 
tolkningsförmåga (Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, s.77). Liljeström, Enkenberg 
och Pollanen (2013, s.71-72) visar att denna arbetsmetod innebar en ökad arbetsbörda för 
eleverna som även om de var stolta över det de åstadkommit utryckte en oro för att det upptagit 
för mycket lektionstid som de behövt till annat. Forskarna såg även att pedagogerna var 
tveksamma till arbetsformen för att det kunde ge upphov till en lärarroll som innebar en svår 
balansgång mellan att hålla sig i bakgrunden och att ge nödvändig feedback (Liljeström, 
Enkenberg & Pollanen 2013 s.72). Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.79-80) hävdar 
även i sin artikel att det kan finnas svårigheterna i bedömningssituationer då autentiska situationer 
inte är helt objektiva utan innehar en kontextberoende kunskap som är svår att mäta. 
 
Lärande i autentiska situationer kan enligt Melber (2003, s.255-256), Liljeström, Enkenberg 
och Pollanen (2013, s.67, 75-76, 79) samt Buxton (2010, s.128) ge eleverna insikt i hur den 
vetenskapliga processen går till samt öka elevernas förmåga att själva utföra vetenskapliga 
undersökningar. Melber (2003, s.255-256) samt Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.67) 
visar i sina studier att eleverna minskar sina felaktiga föreställningar rörande forskning och 
forskare när de får tillträde till dessa miljöer. Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.79) 
visar även att detta ökar elevernas förmåga att förklara, tolka och strukturera ny kunskap. 
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Melber (2003) genomförde en studie som bygger på ett samarbete mellan skolan och ett museum 
i närmiljön som ger eleverna tillgång till autentiskt material samt en djupare kontakt med museets 
personal och utställning. Man undersökte vilka skillnader som gick att se hos högpresterande 
elever ifråga att bedriva forskning i framtiden samt hur de utvecklade sin förståelse för det 
vetenskapliga arbetssättet och vad det innebär att vara forskare. Därutöver undersökte man hur 
detta arbetssätt gav eleverna möjlighet att ta till sig ämnesinnehållet. Melber (2003 s.257) visar att 
eleverna under och efter detta arbetsområde visade en ökad motivationsnivå, förbättrade 
förståelse för den vetenskapliga processen samt ökat intresse för en vetenskaplig karriär. 
 
Pedretti (1997) genomförde en studie där man följer ett projekt rörande elevers försök att lösa 
den aktuella skolans problem med septiktanksystem som inte är fullgott. Studien visar att eleverna 
uppskattade projektet då de upplevde det relevant för dem och deras omgivning vilket stöddes av 
den involverade pedagogen som ansåg att detta blev ett naturligt sätt att ge ämnesinnehållet ett 
naturligt samband och koppling till elevernas vardag (Pedretti 2007, s.1221). Pedretti lyfter 
problemet med att kunna undervisa eleverna för den komplexa verklighet som väntar dem och 
menar att det krävs att man undervisar naturvetenskap i dess verkliga kontext för att ge eleverna 
möjlighet att förstå att den är dels socialt och kulturellt betingad dels till viss del styrs av politiska 
beslut (Pedretti 2007, s.1216). Eleverna måste förstå detta för att kunna utveckla ett kritiskt 
tänkande och fungera i ett demokratiskt samhälle vilket kräver att de själva får se och engagera sig 
i autentiska problem (Pedretti 2007, s.1221). Pedretti (2007, s.1225) visar att eleverna genom att 
tvingas se hela processen fick möjlighet att utveckla sin kreativitet för att hitta en lösning (Pedretti 
2007, s.1227). Denna studie visar även att lärandet kan ta en annan riktning än väntat och skapa 
diskussioner av både etisk och politisk karaktär vilket måste övervägas vid valet av situation för 
att inte skapa stora pedagogiska problem då läraren bör hålla sig neutral (Pedretti (2007, s. 1223-
1224, 1227). 
 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
 
Nedan beskrivs de två teoretiska perspektiv denna studie bygger på. Dels det sociokulturella 
perspektivet och dels pragmatismen. Därutöver ges en kortfattad beskrivning av Vygotskijs och 
Deweys tankar om lärande samt deras inställning ifråga om autentiska lärsituationer. 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Kunskap är enligt det sociokulturella perspektivet att se som ett kollektivt medel som människan 
genom att integrera med sin omgivning lär sig använda och utnyttja (Carlgren 2011, s.126). Enligt 
denna teori är förmågan att lära sig direkt knuten till hur väl denna kollektiva kunskapsresurs tas 
emot samt hur den används i samspel med omgivningen i förhållande till den aktuella kulturens 
förväntningar (Säljö 2010b, s.21). 
 
Vygotskij (1999, s.19) ansåg att människan formas delvis på grund av biologiska förutsättningar 
och delvis beroende på det samhälle denne växer upp i och båda dessa attribut påverkar vad 
denne har förmåga att lära. Han ansåg att människor enbart lär genom sina egna erfarenheter och 
att inga lärdomar kan göras enbart genom andras erfarenheter och att detta innebar att det var ett 
stort problem när eleven försattes i passivitet.  Istället menade han att pedagogerna måste inse att 
undervisningen måste grundas på elevens egna erfarenheter då kunskap som inte eleven själv 
varit delaktig i inte kan ses om verklig kunskap (Vygotskij 1999, s.20). Lärarens uppgift är således 
likt trädgårdsmästarens inte att föreläsa eller tvinga växandet att ske i en viss hastighet utan att 
skapa en optimal miljö som möjliggör för eleverna frodas och tillgodogöra sig kunskap (Vygotskij 
1999, s.20-21). 
Säljö skriver att: 



 

7 
 
 

 
[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 2010b, s.21) 

 
En grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är man genom att integrera med sin 
omgivning och olika generationer skapas dessa sociokulturella resurser och delas vidare (Säljö 
2010b, s.21-22). Det sociokulturella perspektivet menar att man inte kan skilja på det abstrakta 
och det konkreta då man för att hantera praktiska kontexter behöver de intellektuella grunderna. 
Människan lär sig inte läsa och räkna för att kunna skriva in ett tal i skrivhäftet utan för att 
hantera praktiska delar i sina (Säljö 2010b, s.22). Vygotskij (1999, s.215) kritiserade den strikta 
uppdelning som finns mellan ämnesområden i skolan som ger sken av att naturvetenskap och 
samhällsvetenskap är två världar utan koppling. Han skrev 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. (Vygotskij 1999, s.215) 

 
Vygotskij (1999, s.235, 238, 240) ansåg istället att lärarens roll är att träna upp elevernas förmåga 
att själva söka och använda kunskap då en lärare som enbart föreläser för eleverna istället för att 
involvera och engagera kan ersättas av en lärobok. 

2.4.2 Pragmatismen 
 
Pragmatismen har sin filosofiska utgångspunkt i intresset för ”hur kunskaper fungerar för 
människor i deras vardag” (Säljö 2010a, s.175). En grundtes är således att det som är kunskap är 
sådant som människor kan använda sig av och som hjälper dem att hantera de situationer och 
problem de möter. Värdefull kunskap är enligt pragmatismen den som är vardagsnära och 
kopplas till individens konkreta erfarenheter (Säljö 2010a, s.175). 
 
Dewey (2007, s.46) ansåg att utbildning innebär att få ”ta del av mänsklighetens sociala 
medvetenhet” och att detta formar individen under hela livet. Han ansåg att utbildningsprocessen 
är ett balanserat samspel mellan en psykologisk och en social del och att undervisningen bör 
grundas i barnens instinkter och begåvningsnivå. Fortsatt menade Dewey (2007, s.47-48) att 
undervisningen ska ge eleverna möjlighet att se syftet med undervisningen och vara kopplat till 
individens sociala process. Han skrev 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 
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 
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betyder att man fostrar dem så att de har full tillgång till hela sin kapacitet. (Dewey 2007, 
s.47-48) 

 
Pragmatismen tar avstånd ifrån att man kan göra en åtskillnad mellan teoretisk och praktisk 
kunskap, man kan inte tillverka ett föremål utan att kunna reflektera över funktion och 
sammansättning (Säljö 2010a, s.175). Säljö (2010a, s.175) skriver att ”[teori] – i bemärkelsen 
reflektion och idéer – och praktik finns i allt vad människor företar sig”. Pragmatismen menar att 
undervisningen således måste knyta an till elevernas erfarenheter istället för att ge eleven 
föreställningen om att skolans värld skiljer sig från deras vardag (Säljö 2010a, s.177). Dewey 
(2007, s.47-48) uttryckte detta som att man bör undervisa individen som en social varelse i ett 
socialt sammanhang där eleven står i centrum och ska förberedas för att ingå i samhället. Han 
ställde sig kritisk till att undervisning ofta hänvisade till att kunskaperna lärdes in för deras 
framtida liv istället för att ge kunskapen samanhang i elevernas nuvarande liv (Dewey 2007, s.49). 
Deweys (2007, s.50) ansåg att läraren skulle förmedla idéer och hjälpa eleverna vidare i sin 
kunskapsprocess istället för att mata dem med färdig kunskap. Han ansåg fortsatt att man ej bör 
introducera för många studieämnen utan direkt koppling till elevernas vardagsliv. Det stora 
problemet med undervisningen i naturvetenskap var enligt Dewey (2007, s.52) att man 
presenterade naturvetenskapen som ett abstrakt ämne utan koppling till elevernas vardag. Istället 
ansåg han ansåg 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” (Dewey 2007, s.52). Han 
menar att det är emot elevernas natur att förstätta dem i passivitet istället för att möjliggöra för 
dem att uppleva med alla sinnen. Detta menade han skapar en konflikt som tar energi man bör 
lägga på att eleverna inhämtar ny kunskap. Han menar att man istället för att planera lektioner 
som strider mot barnets naturliga sätt att lära bör ge eleverna möjlighet att skapa egna erfareneter 
utifrån sina naturliga intressen (Dewey 2007, s.53). 

2.4.3 Dewey och Vygotskij 
 
Som man kan se ovan är de båda inriktningarna och deras förespråkande pedagoger inne på 
samma spår när det rör autentiska situationer och hur undervisning bör bedrivas. Både Vygotskij 
(1999, s.19) och Dewey (2007, s.46) såg människan som en social varelse som formas av det 
samhälle de lever i. De var även överrens om att undervisningen måste ta hänsyn till detta faktum 
och bygga på elevernas egna erfarenheter samt formas på ett sådant sätt att eleven inte försätts i 
passivitet (Vygotskij 1999, s.20; Dewey 2007, s.46-48). Båda pedagogera var kritiska till hur 
ämnena presenterades för eleverna. Vygotskij (1999, s.215) var kritisk till att man presenterade 
naturvetenskap och samhällsvetenskap som två olika ämnesgrupper utan koppling. Dewey (2007, 
s.52) var inne på samma spår då han menade att det stora problemet med undervisningen i 
naturvetenskap var att ämnet presenterades som något nytt istället för ett ämne kopplat till deras 
övriga liv. Slutligen visar ovanstående stycken att båda dessa pedagoger har samma syn på hur 
lärarens uppdrag bör se ut. Vygotskij (1999, s.235, 238, 240) var kritisk till att läraren matade 
eleverna med färdig kunskap på samma sätt som en lärobok och menade att eleverna själva bör få 
möjlighet att skaffa sig och använda kunskap med läraren som guide. Dewey (2007, s.50) hade 
samma syn på läraren och menade att läraren ska förmedla idéer som en mer lärd gruppmedlem 
och bara hjälpa eleverna vidare i deras process.  
 

3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken inställning pedagoger som undervisar i de 
naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 på svenska skolor har till att använda autentiska 
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lärsituationer i undervisningen. Följande frågeställningar ska besvaras inom ramen för denna 
studie: 
 

1. Använder pedagoger på skolor i Sverige sig av autentiska lärsituationer i de 
naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6? 

2. Vilka anledningar uppger pedagoger sig ha till att arbeta med alternativt inte arbeta med 
autentiska situationer i de naturvetenskapliga ämnena i 4-6? 

3. Likställs autentiska lärsituationer med utomhuspedagogik av pedagoger som undervisar i 
de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 på svenska skolor? 

 
4. Material och metod 
 
Inledningsvis redogörs kort för studiens design, enkät som metod och utformningen av enkäten. 
Därefter beskrivs de forskningsetiska aspekter som tagits under beaktande. Vidare beskrivs det 
urval som gjorts, hur studien genomförts och hur bortfallet blev. Slutligen redogörs för hur 
analysen gått till. 

 
4.1 Studiens design 
 
Studien har en kvantitav ansats med enkät som metod. Den kvantitativa ansatsen har valts för att 
kunna dra slutsatser om hur inställningen till att använda autentiska lärsituationer i de 
naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 är i Sverige. För att ha en chans att nå respondenter i 
olika delar av landet och kunna generalisera krävs ett stort antal (Eliasson 2013, s.31). För att 
genomföra detta under den begränsade tid som finns tilldelad har valet fallit på en enkät. 
 

4.2 Enkät som metod 
 
Denna studie bygger på en digital enkät som metod vilket innebär att respondenterna själva läser 
frågor och svarsalternativ samt noterar sina svar i formuläret. Enkäterna har sänts ut tillsammans 
med informationsbrev till respondentera direkt eller via arbetsgivare som vidarebefordrat till 
berörda lärare. Denna metod har valts för att den ger möjlighet till ett stort antal respondenter 
trotts att tillgänglig tid varit mycket begränsad (Larsen 2014, s.47). Enkäterna har sänts ut digitalt 
dels för att underlätta analys samt för att det är ett billigare och mer miljövänligt alternativ än att 
sända ut papperskopior (Eliasson 2013, s.29). 
 

4.3 Utformning av enkäten 
 
Enkäten har utformats genom ett digitalt formulär via Google Forms (Google 2015) och beslut 
har tagits att kräva inloggning via Googlekonto för att kunna säkerställa validiteten då det annars 
är omöjligt att säkerställa att enbart ett svar per respondent inkluderas. Även om det finns en viss 
risk för att samma respondent använder flera Googlekonton och medvetet ger fler svar anses 
detta högt osannolikt. För att underlätta har ett formulär skapats med enbart slutna frågor för att 
enklare kunna dra slutsatser samt för att ge möjlighet att använda den automatiska 
sammanställningen som tillhandahavs automatiskt i formulärverktyget (Eliasson 2013, s.36-37; 
Google 2015). Detta ansågs nödvändigt då antalet förväntade respondenter var för stort för att 
det skulle finnas möjlighet att analysera alla svar manuellt. Dessutom ger de slutna frågorna en 
enkät som är tidsbesparande för respondenterna vilket ansågs nödvändigt för att få många svar 
(Eliasson 2013, s.36-37). 
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Frågorna har utformats med utgångspunkt i syfte och frågeställningar och svarsalternativen 
bygger dels på feedback från den pilot som genomfördes innan enkäten sändes ut till alla 
respondenter samt från de resultat som framkom i den systematiska litteraturstudien (Pettersson 
2015). Variablerna som undersökts är valda utifrån att ringa in målgrupp och deras åsikter 
rörande frågor ställda för att ringa in studiens frågeställningar och syfte (se Bilaga 2). Larsen 
(2014, s.41) poängterar vikten av att det är viktigt att inte ställa frågor utan relevans för att 
säkerställa undersökningens validitet. Hon menar även att det är viktigt att svarsalternativen är 
preciserade för att säkerställa en hög reabilitet. Variablerna som undersökts för att säkerställa att 
respondenterna faller in i målgruppen samt för att undersöka bredden bland annat geografiskt är: 

 kön,  

 hur länge de arbetat som lärare,  

 arbetsplatsens geografiska placering och eventuella inriktning samt, 

 vilka årskurser och ämnen respondenten undervisar i.  
 
De variabler som undersökts för att ringa in respondenternas inställning till lärande i autentiska 
situationer är:  

 varför pedagoger använder autentiska situationer, 

 varför pedagoger inte använder autentiska situationer, 

 om de likställer lärande i autentiska situationer med utomhuspedagogik, 

 om de anser att arbetsformen kräver en särskild plats, 

 om de anser att arbetsformen kräver ämnesintegrering, 

 hur ofta de använder autentiska situationer i undervisningen, 

 om de är nöjda med hur frekvent de använder arbetsformen, 

 vilka typer av situationer som används, 

 om autentiska mottagare används, 

 om denna typ av undervisningen är elev eller lärarstyrd samt,  

 om andra med kunskaper i ämnet används i undervisningen. 
 
Alla variabler har översatts i frågor med stängda preciserade svarsalternativ och frågorna är 
placerade i den ordning som upplevts mest naturlig för forskaren. 
 

4.4 Forskningsetiska aspekter 
 
Vid forskning som åsyftar människor och inte fyller vissa kriterier skall föregås av en 
etikprövning hos Vetenskapsrådet (VRFS 2012:1, 1 §). Högskolan Dalarna har skapat en 
checklista med avseende att avgöra om en sådan prövning är nödvändig. Om inte alla frågor kan 
besvaras med ett nej ska en etisk ansökan göras (Högskolan Dalarna 2008). Denna studie 
uppfyller alla krav vilket innebär att en etikprövning ej gjorts. 
 
Studien följer Björkdal Ordells (2007, s.26-27) forskningsetiska principer: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla som 
deltar i studien ska bli informerade om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagandet 
ska vara frivilligt. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare ska vara anonyma. 
Nyttjandekravet innebär att all data som samlas in om deltagarna enbart får nyttjas i studien. 
Samtliga krav har tagits under beaktande och information om tillvägagångssättet har getts dels i 
kortfattad form i de mail som skickats ut till rektorer och skolledare i syfte att få mailkontakt med 
lärare i deras distrikt. Samma information har sedan getts i kortfattad form i det mail som sänts ut 
till dessa lärare tillsammans med enkäten samt mer utförlig information om studien i form av ett 
informationsbrev som godkänts och undertecknats av handledare (se Bilaga 1). All data som 
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samlats ihop om deltagare har enbart handhavts av forskaren och kommer att föras efter att 
arbetet godkänts. 
 

4.5 Urval 
 
Studien riktar sig till pedagoger som undervisar i naturvetenskapsämnena i årskurs 4-6 på svenska 
skolor. Via enkäten säkerställs att det finns respondenter från alla Sveriges län för att få en 
geografisk bredd. Det säkerställs även att det finns respondenter som undervisar i både årskurs 4, 
5 och 6 samt att respondenterna undervisar i de naturvetenskapliga ämnena i sagda årskurs/-er. 
Dessutom säkerställs att det finns en bredd i frågan hur länge respondenterna varit verksamma 
lärare där allt från mindre än 5 år till över 20 år inkluderas. Detta är den population som 
undersökts och de respondenter som nåts genom att deras arbetsgivare varit behjälpliga med 
kontakt bildade ett stickprov (Eliasson 2013, s.44-45). 
 

4.6 Genomförande 
 
Inledningsvis användes en lista från Skolverket (2015) med Sveriges skolor där de skolor som 
hade minst två av årskurserna 4-6 samt hade en registrerad mailadress sorterades ut och 
kontaktades. Mailet till dessa rektorer och kommuner inkluderade information om studien samt 
önskan om hjälp med mailkontakt till lärare som faller in i målgruppen. I vissa fall har rektorer 
och övriga kontaktade själva sänt en lista med mailadresser direkt till angiven svarsadress, i vissa 
fall har de vidarebefordrat informationen till aktuella lärare som om de önskar deltaga själva har 
återkommit. En del av de kontaktade avböjde helt på grund av att de inte ansåg att deras 
pedagoger hade tiden att deltaga, alternativt att de inte faller in i målgruppen så som den 
ursprungliga listan menade. 
 
Ett informationsbrev som informerar respondenterna om studien skrevs, godkändes och 
undertecknades av handledare (se Bilaga 1). Därefter genomfördes en pilotstudie genom att 
informationsbrevet samt enkäten i dess dåvarande form sändes till 10 pedagoger som faller in i 
målgruppen. Dessa återkom sedan med feedback och enkäten reviderades efter denna. Därefter 
skickades enkäten ut till de lärare vars mailadresser den tidigare eftersökningen resulterat i. I detta 
mail inkluderades förutom länk till själva enkäten en länk för att skaffa det nödvändiga kontot, 
informationsbrevet samt kortfattad information om studien samt en önskan att de skulle 
återkomma om de inte önskade deltaga. En påminnelse med samma information sändes ut 5 
dagar innan sista svarsdatum då enkäten stängdes ner vid midnatt. 
 

4.7 Bortfall 
 
Av de 990 pedagoger som undersökningen har gått ut till har 193 stycken besvarat enkäten. I det 
mail som sändes ut med enkäten ombads respondenterna återkomma om de inte önskade deltaga. 
Av de 990 som fick mailet meddelade 66 personer att de inte önskade ta del av enkäten med 
motiveringar enligt Figur 1. Om man väljer att räkna bort dessa då de ej tagit del av enkäten ger 
detta en svarsprocent på knappt 21 procent (Larsen 2014, s.53). Då ett relativt stort antal av de 
erhållna mailadresserna visat sig vara till personer som inte tillhör rätt målgrupp är det omöjligt 
att avgöra hur många av de övriga 732 som faller inom målgruppen. Därutöver är det svårt att 
veta om dessa personer ej fått mailet eller enbart valt att ej reagera. En korrekt bild av antalet 
personer som mottagit enkäten, liksom av representativiteten i urvalet, är därför svår att få. Den 
geografiska spridningen hos de svarande blev dock tillfredsställande. 
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Figur 1: Respondenter som ej önskar deltaga 

 

4.8 Analysmetod 
 
Inledningsvis genomfördes en univariat analys, det vill säga frekvensfördelningen för de olika 
frågorna redovisas (Larsen 2014, s.59). Detta motsvarar en sammanställning av de rådata som 
tagits fram och genomfördes automatiskt i diagramform av Google Forms när enkäten stängdes 
ner. Dessa diagram har sedan tolkats och överförts till figurer, tabeller och/eller text. Därefter 
genomfördes en bivariat analys för att gå in på djupet i den insamlade data och studera samband 
mellan olika variabler (Larsen 2014, s.59). Denna analys gjordes manuellt ifrån det Excel 
dokument som Google Forms presenterar med enkätsvaren. Genom att använda särskilda filter i 
Excel dokumentet har materialet hanterats utifrån vissa frågor formulerade för att besvara de för 
studien framtagna frågeställningarna. De frågor som ställdes till materialet är:  
 

 Finns det samband mellan hur ofta man använder autentiska situationer i undervisnigen 
och hur länge man arbetat som lärare? 

 Är kvinnliga eller manliga pedagoger mer benägna att arbeta med autentiska situationer? 

 Anger de som ej är nöjda med hur ofta de använder autentiska lärsituationer i 
naturvetenskapsundervisningen samma anledningar till varför de inte gör detta oftare som 
de som aldrig använder denna arbetsform? 

 Är de som aldrig använder autentiska situationer nöjda med det? 

 Kan man se några övriga mönster i svaren hos de som anser att det är samma sak att 
arbeta med autentiska situationer som att arbeta med utomhuspedagogik? 

 

5. Resultat 
 

5.1 Univariat analys 
 
Inledningsvis redovisas fördelningen av respondenterna i form av diagram som även beskrivs i 
löpande text. Därefter redovisas resterande data i varierande form. 

5.1.1 Respondenterna 
 
Respondenterna är fördelade på cirka tre fjärdedelar kvinnor och en fjärdedel män (se Figur 2). 
Drygt en femtedel har varit verksam lärare i mindre ä 5år, en knapp majoritet har varit 
verksamma i 11-20 år och övriga är ganska jämt fördelade över alternativen 5-10 år och mer än 
20 år (se Figur 3). 
 

0 10 20 30 40 50

Fel åldersgrupp och/eller ämnen

Vill/kan ej skapa Google-konto

Tidsbrist

För dåligt insatt

Ingen motivering
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Figur 2: Könsfördelning hos respondenterna (n=193) Figur 3: Respondenternas arbetslivserfarenhet (n=193)    
 

Respondenterna är fördelade över alla län med en majoritet fördelade över Skånes län, 
Stockholms län och Västra Götalands län. Minst antal respondenter finns representerade från 
Gotlands län och Jämtlands län (se Figur 4). 
 

 
Figur 4: Kommun respondenternas arbetsplats är förlagd till (n=193) 
 

Knappt trefjärdedelar arbetar på en skola utan särskild inriktning, knappt en fjärdedel arbetar på 
en skola med annan inriktning än utomhuspedagogik och övriga respondenter arbetar på skolor 
med utomhuspedagogisk inriktning (se Figur 5). Samtliga respondenter undervisar i minst ett av 
de naturvetenskapliga ämnena i minst en av årskurserna 4, 5 och 6 (se Figur 6). 
 

           
Figur 5: Inriktning på respondenternas arbetsplats (n=193)  Figur 6: Årskurs respondenterna undervisar i (n=193) 

5.1.2 Lärande i autentiska situationer 
 
Knappt två tredjedelar av respondenterna anser att det inte är samma sak att arbeta i autentiska 
lärsituationer som att arbeta med utomhuspedagogik. Näst intill alla respondenter anser att en 
autentisk lärandesituation kan ske i alla miljöer. Ingen av respondenterna svarade att de anser att 
autentiska lärsituationer innebär att undervisningen sker i skolmiljön. Knappt två tredjedelar 
svarar att det ibland kan krävas att man korsar ämnesgränserna medan resterande anser att detta 
inte är nödvändigt alls. 
 
På frågan hur ofta de anser sig arbeta med autentiska lärsituationer i 
naturvetenskapsundervisningen svarade störst antal respondenter att de arbetar med autentiska 
lärsituationer 1-2 gånger i månaden. Det är drygt en fjärdedel som anser sig arbeta med denna 
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arbetsform varje vecka och knappt en fjärdedel som anser sig göra det någon gång per termin. 
Minst andel av respondenterna svarar att de aldrig använder sig utav autentiska lärsituationer i 
naturvetenskapsundervisningen (Tabell 1). Samtliga respondenter som svarar att de aldrig 
använder autentiska situationer i undervisningen svarar att de är missnöjda med detta.  
 
Tabell 1: Hur ofta autentiska situationer används i undervisningen (n=193) 

Frekvens Andel 

Varje lektion 3 % 

Varje vecka 28 % 

1-2 gånger i månaden 38 % 

Någon gång per termin 25 % 

Någon gång per årskurs 4 % 

Aldrig 2 % 

 
Drygt en tredjedel svarar att de är nöjda med hur mycket autentiska lärsituationer de använder i 
undervisningen. Majoriteten av de respondenter som svarar att de inte är nöjda med hur mycket 
autentiska lärsituationer de använder i undervisningen anger att en orsak är att det inte finns 
tillgängliga resurser och verktyg. Näst vanligast orsak är att det är svårt att välja lämpliga 
situationer. Den orsak som anges mest sällan är att det skulle orsaka svårigheter vid bedömning. 
(Tabell 2) 
 
Tabell 2: Orsaker till att man inte använder autentiska situationer oftare  

Orsak Andel 
Svårigheter vid bedömning 5 % 

Finns inte tillgängliga resurser och verktyg 63 % 

Svårt att välja lämpliga situationer 43 % 

Krockar med rådande skolkultur 10 % 

Ökad arbetsbörda 39 % 

Förändrad lärarroll 3 % 

Inte hinner med allt centralt innehåll 15 % 

Annan/andra orsak/-er 23 % 

 
Av de respondenter som uppger att de aldrig använder autentiska lärsituationer i undervisningen i 
de naturvetenskapliga ämnena anger majoriteten att det är för svårt att välja lämpliga situationer. 
Ingen anser att det krockar med rådande skolkultur, att det orsakar en förändrad lärarroll de inte 
känner sig bekväma i eller att de upplever att de då inte hinner med allt centralt innehåll. (Tabell 
3) 
 
Av de respondenter som använder autentiska situationer i undervisningen använder 86 % 
situationer som involverar elevernas vardag, 85 % situationer som involverar närmiljön och 60 % 
situationer som involverar omvärlden. Nästan alla respondenter anger att det eleverna producerar 
under dessa lektioner delges med klasskamrater och en klar majoritet svarar att det delges med 
läraren. Ungefär en av fyra svarar alternativen att det delges skolkamrater, att man samarbetar 
med annan/andra klass/-er och att det delges utomstående. Drygt en tredjedel av respondenterna 
anger att undervisningen när autentiska situationer används främst är uppbyggd genom ett 
samarbete mellan lärare och elev, en av fem uppger att dessa situationer främst är lärarstyrda och 
knappt hälften anger att det beror på situationen. Mycket få respondenter uppger att dessa 
situationer främst är elevstyrda.  
 
11 % svarar att de alltid involverar andra med kunskaper i ämnet när de använder autentiska 
situationer i undervisningen och 79 % svarar att de gör det ibland medan resterande aldrig 
involverar andra med kunskaper i ämnet i dessa situationer. 
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Tabell 3: Orsaker till att man inte använder autentiska situationer 

Orsak Andel 
Svårigheter vid bedömning 20 % 

Finns inte tillgängliga resurser och verktyg 40 % 

Svårt att välja lämpliga situationer 80 % 

Krockar med rådande skolkultur 0 % 

Ökad arbetsbörda 40 % 

Förändrad lärarroll 0 % 

Inte hinner med allt centralt innehåll 0 % 

Annan/andra orsak/-er 40 % 

 
Av de respondenter som uppger att de använder autentiska lärsituationer i undervisningen uppger 
majoriteten att eleverna får en ökad motivation att lära, att det ger eleverna kunskaper med 
relevans för dem i deras vardag, att det ger en ökad förståelse för ett vetenskapligt arbetssätt samt 
att det fungerar bättre för vissa elever som har svårt för den klassiska undervisningen. (Tabell 4) 
 
Tabell 4: Möjligheter med att använda autentiska situationer (n=188) 

Anledning Andel 

Det ger ett ökat elevinflytande 35 % 

Eleverna tar mer eget ansvar 36 % 

Det fungerar bättre för vissa elever som har svårt för den klassiska undervisningen 57 % 

Det ger en ökad förståelse för ett vetenskapligt arbetssätt 77 % 

Det ger eleverna kunskaper för att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle 32 % 

Det ger eleverna kunskaper med relevans för dem i deras vardag 78 % 

Eleverna får en större förmåga att utnyttja tillgängliga resurser 29 % 

Eleverna får en ökad motivation att lära 81 % 

Annan/andra orsak/er 3 % 

 

5.2  Bivariat analys 

5.2.1 Autentiska lärsituationer i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 
 
Oavsett hur lång arbetslivserfarenhet pedagogen har är det en högre andel som svarar att de 
arbetar med autentiska situationer 1-2 gånger i månaden. Undantaget är de som har arbetat som 
lärare i 11-20 år som har samma antal svarande på alternativen varje vecka och 1-2 gånger i 
månaden. Baserat på enkätsvaren kan man se att pedagoger som arbetat som lärare i 5-10 år är de 
som är mest benägna att använda autentiska situationer, ingen av dessa har valt alternativen att de 
enbart använder det någon gång per årskurs eller aldrig använder det. Pedagoger som arbetat som 
lärare i mer än 20 år är mer benägna att använda det varje lektion men det är även de som har 
högst andel som svarar att de aldrig använder denna arbetsform. Det är dock så små förändringar 
att det är svårt att dra några slutsatser i denna fråga. (Figur 7) 
 
Både bland manliga och kvinnliga pedagoger är det en något högre andel som undervisar med 
denna arbetsform 1-2 gånger i månaden än övriga alternativ. Det är en något högre andel manliga 
lärare än kvinnliga som använder autentiska situationer varje lektion men det är också en högre 
andel manliga lärare än kvinnliga som enbart använder det någon gång per termin. En högre 
andel kvinnliga lärare använder autentiska situationer 1-2 gånger i månaden men det är även en 
högre andel som enbart använder det någon gång per årskurs och en något större andel som 
aldrig använder denna arbetsform. Precis som ifråga om arbetslivserfarenhet är skillnaden mellan 
män och kvinnor så små att det inte går att dra några signifikanta slutsatser utifrån dessa. (Figur 
8) 
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Figur 7: Hur frekvent autentiska situationer används i undervisningen – fördelning via arbetslivserfarenhet (n=193) 
 

Figur 8: Hur frekvent autentiska situationer används i undervisningen – fördelning via kön (nmän=46; nkvinnor=147) 

5.2.2 Möjligheter och utmaningar med autentiska situationer 
 

Pedagogers motivering till att använda autentiska situationer 
 

 
Figur 9: Motivering till att använda autentiska situationer i undervisningen - fördelning via arbetslivserfarenhet 

(n<5=40 ; n5-10år=33 ; n11-20åe=83; n20år>=32; ns=188) 

 
Sett till det sammantagna resultatet är den anledning som flest uppger som en möjlighet med att 
arbeta i autentiska situationer att det ökar elevernas motivation att lära. Alla undersökta grupper 
utom de pedagoger som arbetat som lärare i mer än 20 år har högst antal svarande på detta 
alternativ. Bland respondenterna som arbetat mer än 20 år är det flest som svarat att de arbetar 
med autentiska situationer för att det ger eleverna en ökad förståelse för ett vetenskapligt 
arbetssätt. Sett till samtliga respondenter är det näst vanligaste svarsalternativet att det ger 
eleverna kunskaper med relevans för dem i deras vardag. Fyra av sex undersökta grupper har näst 
flest antal svarande på detta alternativ. De manliga lärarna samt de som arbetat som lärare i 
mindre än fem år har näst flest antal svarande på alternativet att det ger eleverna en ökad 
förståelse för ett vetenskapligt arbetssätt. Samtliga grupper har minst antal respondenter som 
svarar att det finns en annan eller andra orsaker som inte getts som alternativ. Av de alternativ 
som getts är det minst antal respondenter på alternativet att det ger eleverna en större förmåga att 
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utnyttja tillgängliga resurser både sett till samtliga respondenter och samtliga undersökta grupper 
utom de pedagoger som arbetat som lärare i 5-10 år och de som varit lärare i mer än 20 år. De 
pedagoger som varit verksamma i 5-10 år har lägst antal respondenter som anser att eleverna 
genom autentiska lärsituationer får kunskaper för att vara del av ett demokratiskt samhälle. 
Respondenter som arbetat som lärare i mer än 20 år har minst antal svarande på alternativen att 
det ger eleverna ett ökat elevinflytande och att eleverna tar mer eget ansvar. (Figur 9, Figur 10) 
 

 
Figur 10: Motivering till att använda autentiska situationer i undervisningen - fördelning via kön (nmän=45; 
nkvinnor=143; ns=188) 

 

Orsaker till att inte använda autentiska situationer i undervisningen  
 
En majoritet av de respondenter som svarar att de inte är nöjda med hur mycket autentiska 
lärsituationer de använder i naturvetenskapsundervisningen (Grupp 1) uppger att en orsak är att 
det inte finns tillgängliga resurser och verktyg. Näst vanligast orsak för denna grupp är att det är 
för svårt att välja lämpliga situationer. Den anledning som förekommer minst i denna grupps svar 
är att det orsakar en förändrad lärarroll de inte känner sig bekväma i. (Figur 11) 
 
En klar majoritet av de respondenter som uppger att de aldrig använder autentiska lärsituationer i 
undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena (Grupp 2) anger att det är för svårt att välja 
lämpliga situationer. Näst vanligast orsak för denna grupp är att det inte finns tillgängliga resurser 
och verktyg. Dock är det samma andel svarande på detta alternativ som det är som svarar att det 
finns annan/andra orsak/-er än de som varit valbara. Den anledning som förekommer minst i 
denna grupps svar är att det orsakar en förändrad lärarroll de inte känner sig bekväma i, ingen i 
denna grupp angav detta som orsak. Dock är dessa så få att det är svårt att dra några signifikanta 
slutsatser utifrån resultatet. (Figur 11) 
 

 
Figur 11: Motivering till varför autentiska situationer ej används alls eller tillräckligt ofta. Grupp1 motsvarar de som 
använder arbetsmetoden men inte så ofta som de önskar. Grupp 2 motsvarar de som aldrig använder arbetsmetoden. 
(ngrupp1=118 ; ngrupp2=5 ) 
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5.2.3 Autentiska lärsituationer och utomhuspedagogik 
 
Av respondenterna är det 21 stycken som svarar att de anser att det är samma sak att arbeta med 
autentiska situationer som att arbeta med utomhuspedagogik. Detta motsvarar knappt 11 % av 
respondenterna. De är fördelade på 76 % kvinnor och 24 % män, fördelade över 13 olika län. 
Alla olika typer av lärare finns representerade med en majoritet på lärare som undervisar i alla 
årskurser och en majoritet av respondenterna har en erfarenhet mellan 5 och 20 år. 10 % av 
respondenterna undervisar i en skola som har utomhuspedagogik som inriktning.  
 

6. Diskussion 
 
Inledningsvis diskuteras metoden och de val som gjorts. Därefter diskuteras resultatet med 
koppling till bakgrunden. Slutligen sammanfattas dessa reflektioner och förslag på fortsatt 
forskning ges. 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Enligt Larsen (2014, s.53) finns det ingen gräns för när svarsprocenten blir för låg, dock finns det 
en risk för att de som inte svarat skulle gett ett motsatt resultat om de medverkat. Att så stor 
andel inte återkopplat på enkäten skulle därför kunna ses som ett problem för validiteten och 
reliabiliteten hos resultatet då den mätning som gjordes eventuellt inte är den samma som skulle 
fås om andra svarat (Dimenäs 2010, s.249-251). Dock har en stor spridning trotts detta uppnåtts 
vilket är en styrka. Det är problematiskt att en så stor del av de möjliga respondenterna inte 
återkommit trots önskan om att de skulle meddela om de inte önskade deltaga eftersom detta 
innebär att man inte kan avgöra om de ingick i målgruppen eller ej. En påminnelse skickades 
även ut och då hela svarstiden var knappt två veckor anses detta tillräckligt. Det är mycket möjligt 
att svarsprocenten hade blivit betydligt högre om de haft längre tid på sig att svara men då tiden 
för hela arbetet är mycket begränsad ansågs detta inte möjligt. Att använda intervju som metod 
hade kanske gett en större svarsprocent men det hade inte varit möjligt att få den bredd som 
enkäten nu gett med den begränsade tid som funnits tillhands (Eliasson 2013, s.29). 
 
Enkäten har byggts upp med enbart stängda frågor för att möjliggöra enklare efterarbete. Detta 
var ett nödvändigt beslut för att kunna hantera det stora antal respondenter som det fanns 
möjlighet till. Dock gör detta att inga djupare förklaringar från respondenterna kunde ges vilket 
kan sänka validiteten då inte alla möjliga frågor ställdes (Eliasson 2013, s.36-37, (Dimenäs 2010, 
s.249-250). Dock kan de slutna frågorna stärka reliabiliteten och replicerbarheten då det är enkelt 
att ta enkäten och göra studien igen (Dimenäs 2010, s.251). Alla alternativ som getts utom två 
bygger på det som framkom i den systematiska litteraturstudien (Pettersson 2015). Därtill lades 
ett övrigt alternativ till för de respondenter som saknade något alternativ, för att underlätta 
analysen utifall att antal respondenter skulle bli mycket stort togs beslutet att inte ge 
respondenterna möjlighet att utveckla vilket eller vilka alternativ de hade önskat varit med. Om 
tiden inte varit så begränsad hade troligtvis ett motsatt beslut tagits. Med facit i hand hade det 
varit ett bättre alternativ att möjliggöra för respondenterna att ge en beskrivning av vilka övriga 
alternativ de hade önskat för att i ett senare skede ta beslut om det fanns möjlighet att analysera 
den informationen eller ej. Då antal respondenter blev relativt lågt gentemot antal möjliga 
svarande hade en sådan analys varit möjlig. Slutligen lades även ett alternativ om att man 
upplevde att det centrala innehållet inte hanns med efter synpunkter från de respondenter som 
gjorde enkäten innan den skickades ut.  
 
För att så långt det var möjligt säkerställa att alla hade samma förståelse över vad begreppet 
autentiska situationer innebär, och därigenom få en hög begeppsvaliditet, inleddes enkäten med 
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en kort beskrivning av begreppet (Dimenäs 2010, s.249-250). Dock fanns ingen möjlighet att 
verkligen säkerställa att alla tolkat detta på exakt samma sätt som om denna förklaring getts 
muntligt med möjlighet för respondenten att ställa frågor. Då enkäten sändes ut till ett stort antal 
med en stor geografisk spridning var detta dock inte möjligt. En styrka med detta sätt skulle 
kunna vara att man genom att veta vilken ordagran information alla respondenter fått lättare kan 
återskapa situationen och därigenom få en högre reliabilitet och replicerbarhet (Dimenäs 2010, 
s.249-251). 
 
Den analys som genomförts har inte varit så omfattande som materialet gett möjlighet till. Detta 
beror dels på att vissa kombinationer ger en analys som inte faller in i studiens frågeställningar 
och dels på att tiden varit begränsad och all analys krävt en manuell genomgång av de 193 svaren 
och därför i många fall varit tidskrävande. Om denna enkät kunde genomföras en gång till skulle 
en eftersökning ha gjorts för att hitta en enkätmetod som innebar att flervalsfrågorna ej 
klumpades ihop i svarsdokumentet, vilket nu gjort en manuell uppdelning nödvändig för att få en 
översikt. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken inställning pedagoger som undervisar i de 
naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 på svenska skolor har till att använda autentiska 
lärsituationer i undervisningen. För att besvara detta syfte undersöktes: om pedagoger på skolor i 
Sverige använder sig av autentiska lärsituationer i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6, 
vilka anledningar dessa pedagoger har till att arbeta med alternativt inte arbeta med autentiska 
situationer i de naturvetenskapliga ämnena i 4-6 samt om dessa pedagoger likställer autentiska 
lärsituationer med begreppen utomhuspedagogik. 

6.2.1 Autentiska lärsituationer i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 
 
Baserat på enkätresultatet visar denna studie att enbart ett fåtal av de svenska pedagogerna aldrig 
använder autentiska lärsituationer i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Drygt en 
tredjedel använder denna metod 1-2 gånger i månaden. Knappt två tredjedelar av respondenterna 
svarar att de inte likställer att arbeta med utomhuspedagogik med att arbeta i autentiska 
lärsituationer. Detta tyder på att svenska pedagoger anser att man kan arbeta med autentiska 
lärsituationer utan att man samtidigt arbetar med utomhuspedagogik.  
 
Baserat på den sökning som gjordes i Examensarbete 1 fanns ingen svensk forskning att tillgå 
som berörde autentiska lärsituationer i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Då studien 
dels visar att majoriteten av svenska pedagoger inte likställer utomhuspedagogik med autentiska 
situationer och dels att de allra flesta svenska pedagoger använder autentiska situationer i 
undervisnigen i olika grad är det rimligt att fråga sig varför inte mer forskning görs på detta 
område.  

6.2.2 Möjligheter och utmaningar med autentiska situationer 
 
Tidigare forskning samt den systematiska litteraturstudie som denna studie bygger på visade att 
det fanns flera möjligheter och utmaningar med att arbeta med autentiska situationer i de 
naturvetenskapliga ämnena (se Bakgrund).  
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Möjligheter 
 
En möjlighet med denna metod som tidigare forskning visar är att lärande i autentiska situationer 
i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena kan öka elevernas motivation för 
undervisningen (Hwang et al. 2010, s.59, 62; Melber 2003 s.257). Baserat på denna enkätstudie är 
detta den främsta anledning svenska pedagoger har för att arbeta med autentiska lärsituationer i 
undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Vygotskij (1999, s.20) menar att kunskap inte är 
verklig kunskap om inte eleven själv varit delaktig i att införskaffa den och att all verklig kunskap 
måste bygga på elevens erfarenheter. Om eleverna precis som det sociokulturella perspektivet 
lyfter fram, ser att kunskapen har ett verkligt sammanhang och det abstrakta och det konkreta 
sammanförs är det möjligt att tänka sig att motivationen för att lära ökar, vilket denna studie 
också visar (Säljö 2010b, s.22). Detta gäller även när det kommer till arbetsformens möjligheter 
till verklighetsanknytning då det ger kunskapen en relevans i elevernas vardag. Tidigare forskning 
visar att denna metod kan ge den naturliga koppling till elevernas vardag undervisningen bör 
sträva efter (Butler & Lee 2003, 943-944; Skolverket 2011, s.8, 10, 111, 127, 144). Detta är även, 
baserat på denna enkätundersökning, den näst vanligaste anledning svenska pedagoger uppger till 
att arbeta med autentiska lärsituationer i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Detta 
rimmar väl med dels det sociokulturella perspektivet som lyfts ovan och dels med pragmatismens 
syn på kunskap då de menar att man måste ta hänsyn till hur väl kunskapen fungerar för 
människan i dess vardag när man värderar dess värde (Säljö 2010b, s.22; Säljö 2010a, s.175).  
 
En annan möjlighet med att använda sig utav autentiska situationer i undervisningen i de 
naturvetenskapliga ämnena är enligt Melber (2003, s.255-257), Liljeström, Enkenberg 
och Pollanen (2013, s.67, 75-76, 79) samt Buxton (2010, s.128) att de får en förbättrad 
uppfattning om vad den vetenskapliga processen innebär. Genom att eleverna får sätta sig in i 
verkliga problem och det sätt man löser dem på får eleverna möjlighet att se hur forskning 
egentligen går till och, precis som Vygotskij (1999, s.235, 238, 240) och Dewey (2007, s.50) 
förespråkar, vara den som gör jobbet med läraren som stöd istället för att matas med färdig 
kunskap. Detta är även den tredje vanligaste anledning som respondenterna, i denna 
enkätundersökning, uppger som motivering till att använda denna metod i undervisningen. 
Dessvärre framgår inte av denna studie hur lärarna tar sig an dessa situationer. Dock svarar en 
klar majoritet av respondenterna att de involverar andra personer som har kunskaper i ämnet 
ibland eller alltid vilket tyder på att eleverna kanske i likhet med studierna ovan får möjlighet att 
ställa sina egna frågor till experter. En djupare undersökning än denna måste dock göras för att 
kunna besvara den frågan med något annat än en hypotes. 
 

Lewis och O´Brien (2012, s.452) visar även att det finns en möjlighet att nå elever som annars har 
svårt att prestera i den vanliga skolkontexten. Detta uppvisar även denna enkätstudie då en knapp 
majoritet av deltagarna i denna undersökning uppger detta som anledning till att arbeta med 
autentiska situationer i undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. Då inget alternativ fanns 
som tog upp alternativet att denna arbetsform kanske inte används för att den inte passar för 
vissa elever är det dock svårt att veta hur stor vikt man kan lägga vid detta utan att undersöka 
detta vidare. Kanske kan detta dock ha en koppling till att lärande i autentiska situationer, enligt 
tidigare forskning, kan skapa en lärandemiljö som ger eleverna ökat inflytande och som gör att de 
tar mer eget ansvar (Liljeström, Enkenberg & Pollanen 2013, s.67-68, 71, 76-77, 79; Pedretti 
2007, s.1221). Detta anger drygt en tredjedel av pedagogerna i denna enkätundersökning som en 
motivering till att använda denna arbetsform. Det verkar rimligt att även detta har kopplingar till 
undervisningens förmåga att göra eleverna delaktiga i sin egen kunskapsinhämtning (Dewey 1999, 
s.235, 238, 240; Säljö 2010b, s.22; Säljö 2010a, s.175; Vygotskij 2007, s.50). Rimligtvis borde det 
faktum att eleverna är motiverade att lära sig och att de ser meningen med den kunskap som 
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inhämtas samt kan koppla den till sina egna liv och erfarenheter leda till att de blir mer 
engagerade i undervisningen och då mer benägna att ta egna initiativ. 
 

Utmaningar 
 
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 i sina studier att det kan vara en utmaning 
att arbeta i autentiska situationer på grund av bristande resurser och verktyg. I den genomförda 
enkätstudien uppger knappt två tredjedelar av de pedagoger som visar missnöje med hur frekvent 
de använder autentiska situationer att bristfälligt med resurser och verktyg är ett problem. Fyra av 
tio respondenter som aldrig använder autentiska situationer uppger att detta är orsaken. Detta 
upplevs inte som förvånande då detta är ett återkommande ämne i diskussioner om skolan inom 
de flesta områden. Det är dock svårt att svara på om detta är ett problem för dessa pedagoger 
enbart när de arbetar med autentiska situationer eller om detta är ett generellt problem för dessa i 
undervisningen. Detta behöver undersökas mer noga för att kunna veta hur stora slutsatser man 
kan dra av detta. 
 
Tidigare forskning visar att inte alla situationer lämpar sig för undervisning i årskurs 4-6 och att 
det kan uppstå svårigheten när pedagogen ska välja ut lämpliga autentiska situationer (Lewis och 
O´Brien 2012, s.453; Pedretti 2007, s.1227; Butler och Lee 2010, s.938-940, 944). I den 
genomförda studien uppger drygt fyra av tio av de pedagoger som säger sig missnöjda med hur 
ofta de använder autentiska situationer att detta är orsaken. Men en klar majoritet av de som 
uppger att de aldrig använder autentiska situationer menar att orsaken är att det är för svårt att 
välja ut lämpliga situationer. Om detta är den stora orsaken vore de eventuellt hjälpta av 
forskning som undersökte vilken typ av situationer andra pedagoger använder. Då autentiska 
lärsituationer har stöd i läroplanen skulle eventuellt visst stöd från Skolverket kunna öka 
användandet av denna arbetsmetod (Skolverket 2011). 
 
Tidigare forskning visar att det kan finnas en risk att denna arbetsmetod krockar med den 
skolkultur som finns på skolan, till exempel genom att undervisningen blir mer 
ämnesöverskridande (Buxton 2010, s.131; Liljeström, Enkenberg och Pollanen 2013, s.79-80; 
Pedretti 2007, s.1227). Pedagogerna som medverkat i denna studie verkar dock inte anse att detta 
är ett stort problem då enbart 10 % av respondenterna uppger att de inte arbetar oftare med 
autentiska situationer för att det krockar med rådande skolkultur och ingen uppger att detta är en 
anledning till att de aldrig använder sig utav denna arbetsform. En klar majoritet använder sig 
utav andra med kunskaper i ämnet och majoriteten av respondenterna anser att det ibland krävs 
att man korsar ämnesgränserna. Sammantaget tyder dessa faktorer på att anledningen inte verkar 
vara att de har en annan syn på arbetssättet. Baserat på detta enkätresultat verkar majoriteten av 
svenska skolor ha en skolkultur som möjliggör för pedagoger och elever att arbeta med autentiska 
situationer. 
 
Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.71-72, 78) samt Hwang et al. (2010, s.59, 62) lyfter i 
sina studier att lärande i autentiska situationer i de naturvetenskapliga ämnena för årskurs 4-6 kan 
ge upphov till en ökad arbetsbörda för elever och pedagoger. Det finns två delar av detta som 
man kan se utifrån enkäten, dels den ökade arbetsbördan som troligtvis handlar om för och 
efterarbete. Dels är det rädslan för att inte hinna med allt central innehåll, vilket på ett sätt går att 
översätta i att de tror eller upptäcker att de autentiska situationerna tar mer tid än deras övriga 
undervisningsmetoder. Frågan som man kan ställa sig är då om det är beprövat av pedagogerna 
eller om det handlar om att de tror att det ska ta mer tid. Det kan även vara så att det är en 
uppstartsperiod för både lärare och elever som innebär en ökad arbetsbörda i de inledande 
stadierna. Då dessa situationer ofta blir ämnesöverskridande och tematiska finns en möjlighet att 
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inkludera väldigt mycket olika delar från det centrala innehållet i olika ämnen vilket rätt utnyttjat 
skulle kunna kompensera för eventuell ökad tidsåtgång (Buxton (2010, s.131; Liljeström, 
Enkenberg & Pollanen 2013, s.79-80; Pedretti 2007, s.1227). 
 
Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013 s.72) visar i sin studie att lärare kan känna sig 
tveksamma till att använda autentiska problem i undervisningen för att denna arbetsform kan 
leda till att en annan lärarroll. De visar att vissa pedagoger finner det svårt att hitta en bra balans 
mellan att leda eleverna vidare på rätt spår och inte styra dem för mycket. Pedretti (2007, s.1222) 
visar även att det kan skapa andra pedagogiska utmaningar när eleverna ska diskutera autentiska 
problem till exempel problem som rör etiska frågor eller politik. Detta är det dock mycket få 
pedagoger som uppger som en orsak till att de inte arbetar mer med denna arbetsform och verkar 
därför inte vara något som de svenska pedagogerna har problem med att anpassa sig till. 
 
Liljeström, Enkenberg och Pollanen (2013, s.79-80) hävdar i sin artikel att det kan uppstå 
svårigheter för pedagogen att bedöma elevernas kunskaper när de arbetar med autentiskt 
situationer. Detta är, i denna enkätstudie, den orsak som anges mest sällan av de respondenter 
som ej är nöjda med hur ofta de använder autentiska situationer. Trots det är det enbart 71 % av 
respondenterna som uppger att läraren tar del av det eleverna producerar i dessa situationer. 
Frågan är då om pedagogerna inte valt sig själva som en respondent för att de inte tänker på att 
även de är mottagare eller om de faktiskt inte tar del av det eleverna tar fram i dessa situationer. 
Det skapar väldigt många frågor angående hur ett upplägg skulle se ut där läraren inte är 
mottagare och vad som motiverar detta. Visserligen handlar autentiska mottagare om äkta 
kommunikation där situationen måste vara autentisk, men i en autentisk situation där man har 
flera mottagare blir det svårt att se ett scenario där läraren inte skulle vara en av dessa (Åkerlund 
2014, s.108-110). 
 
Då frågan om andra alternativ var stängd och inte gav någon möjlighet för ytterligare förklaring 
är det omöjligt att svara på vilka anledningar utöver de som givits som respondenterna kan ha 
haft i åtanke. Kanske är det så att vissa pedagoger i likhet med Butler och Lee (2010, s.945) menar 
att det krävs att eleverna har mer förkunskaper när de ska ta sig an autentiska problem. Det kan 
även vara så att de i likhet med Pedretti (2007, s.1222) som nämndes ovan anser att det skapar 
stora pedagogiska utmaningar då autentiska situationer ska bearbetas och diskuteras med och av 
eleverna. 

6.2.3 Autentiska lärsituationer och utomhuspedagogik 
 
Av respondenterna anser 11 % att det är samma sak att arbeta i autentiska lärsituationer som att 
arbeta med utomhuspedagogik vilket är en relativt liten andel. Det är dock inte självklart att 
denna andel stämmer då enbart 3 % av respondenterna svarar att de anser att arbeta i autentiska 
lärsituationer innebär att undervisningen sker i annan miljö än skolmiljön. Enligt både Nationellt 
centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet (NCU 2015) och Lundegård, 
Wickman och Wohlin (2012, s.5) sker utomhuspedagogik i annan miljö än skolmiljön vilket 
antyder att en stor andel av respondenterna inte instämmer med den definitionen av 
utomhuspedagogik. Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU 2015) betonar även att 
utomhuspedagogiken är tematisk och ämnesövergripande. Då majoriteten av respondenterna 
ibland involverar andra med kunskaper i ämnet och anser att det ibland krävs att man korsar 
ämnesgränserna verkar denna definition vara något som respondenterna instämmer med. 
Majoriteten av de respondenter som likställer autentiskt lärande i naturvetenskapsämnena med 
utomhuspedagogik uppger att det ibland krävs att man korsar ämnesgränserna när man arbetar i 
autentiska situationer medan resterande del menar att detta alltid krävs. 76 % av respondenterna 
som anser att utomhuspedagogik är likställt med att arbete med autentiska situationer menar att 
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de involverar andra med kunskaper i ämnet i de autentiska situationerna ibland, 19 % att de alltid 
gör detta och 5 % uppger att detta aldrig sker.  
 
Dock svarar enbart runt en av fyra av dessa respondenter att det eleverna producerar under de 
lektioner som bygger på autentiska situationer att detta når skolkamrater, andra klasser eller 
utomstående. Dock kan autentiska mottagare även innebära klasskamrater vilket kan vara fallet 
här. Då ingen fråga ställdes om detta i enkäten kan den frågan dock inte besvaras. 
 

6.3 Sammanfattande reflektion och förslag på fortsatt forskning 
 
Sammanfattningsvis kan man baserat på resultatet av denna enkätstudie se att de fyra orsaker som 
flest svenska pedagoger uppger som anledning till att arbeta med autentiska lärsituationer i 
undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena. De uppger dels att det ger en positiv effekt på 
elevernas motivation att lära, dels att eleverna får en ökad förståelse för ett vetenskapligt 
arbetssätt samt att det ger eleverna kunskaper med relevans för dem i deras vardag. Slutligen 
uppger de även att det är bra för vissa elever som har svårt för den klassiska undervisningen. Av 
de alternativ som uppges är det som uppges minst sett till alla respondenter att det ger eleverna 
en större förmåga att utnyttja tillgängliga resurser. (Figur 9, Figur 10)  
 
Man kan även se att det finns tre orsaker som flest svenska pedagoger enligt denna enkätstudie 
har till att de inte arbetar oftare med autentiska lärsituationer i undervisningen i de 
naturvetenskapliga ämnena. De uppger dels att det inte finns tillgängliga resurser och verktyg, 
dels att det finns svårigheter med att välja lämpliga situationer. Därutöver uppger de att det 
orsakar en ökad arbetsbörda för elever och lärare. Det är dessutom nästan en fjärdedel som 
uppger att de har andra orsaker än de som getts som alternativ till att de inte arbetar med denna 
arbetsform oftare. 

 
Förslag på fortsatt forskning 
 
Det finns ett behov av att gå in djupare i pedagogers användande av autentiska situationer. Man 
bör dels undersöka vilken typ av situationer som används och dels om det finns någon skillnad på 
hur pedagogerna lägger upp planering, genomförande och efterarbete när de baserar 
undervisningen på autentiska situationer gentemot deras övriga undervisning. Då en stor del av 
respondenterna anser att autentiska lärsituationer ökar elevernas förståelse för det veteskapliga 
arbetssättet vore det intressant att se hur pedagogerna arbetar med detta i åtanke. Det vore även 
intressant att se om detta har någon koppling till hur de inkluderar andra med kunskaper i ämnet i 
undervisningen. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 

 
 
Information om undersökning angående användande av autentiska 
lärsituationer i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
 
Syftet med undersökningen är att undersöka vilken inställning pedagoger som undervisar i de naturvetenskapliga 
ämnena i årskurs 4-6 på svenska skolor har till att använda autentiska lärsituationer i undervisningen. I en tidigare 
studie som genomfördes under Examensarbete 1 undersöktes vilka möjligheter och nackdelar som finns med lärande 
i autentiska lärandesituationer i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Det fanns dock inga svenska studier att 
inkludera i studien vilket gör att jag nu önskar se hur svenska pedagoger ställer sig till denna arbetsform och i vilken 
utsträckning den används. 
 
Undersökningen bedrivs som enkätstudie med undervisande lärare i ämnena naturvetenskap i årskurs 4-6 i syfte att 
samla empiriska data för examensarbete 2 på Grundlärarprogrammet. Enkätsvar kan tas emot fram till och med 
måndagen den 28 september. Enkäten är elektronisk, dels för att minska arbetet för deltagarna med att behöva skicka 
tillbaka enkäten, dels för att förenkla analysen. Formuläret är uppbyggt med flervalsfrågor och tar 5-10 minuter att 
slutföra. För att kunna besvara enkäten krävs ett Google-konto för att säkerställa att enbart ett svar per respondent 
inkluderas. Kontot tar enbart någon minut att skapa och du gör det via: https://accounts.google.com/signup?hl=sv.  
 
All information behandlas anonymt och analysen som beskrivs i rapporten kommer vara av statistisk karaktär utan 
möjlighet för läsarna att avgöra vad enskilda deltagare svarat eller vilka deltagarna är. Inloggningen är enbart till för 
att jag ska kunna se vilka som besvarat enkäten i syfte att se den geografiska bredden samt kunna säkerställa att 
enbart ett svar registreras per person. Allt material kommer vara tillgängligt även för handledare och examinatorn 
fram till uppsatsen godkänns och kommer sedan förstöras. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och du som deltagare kan när 
som helst kontakta mig som student om det uppstår funderingar kring studien. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 

Student 
Madeleine Pettersson 
0722-027092 
v12madro@du.se  
 
Ort och datum: ____________________ 

Underskrift________________________ 

 
 

Handledare 
Fredrik von Euler 
023-778737 
fve@du.se 
 
Ort och datum ______________________ 

Underskrift____________________________ 

 
 

 
  

https://accounts.google.com/signup?hl=sv


 

 
 
 

 
Bilaga 2 – Formulär 
 
Autentiska lärandesituationer i NO undervisningen i årskurs 4-6 
Undersökning om användande av autentiska lärandesituationer i de 
naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 
 
Syftet med undersökningen är att undersöka vilken inställning pedagoger som undervisar i de 
naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6 på svenska skolor säger sig ha till att använda autentiska 
lärandesituationer i undervisningen. I en tidigare studie som genomfördes under Examensarbete 1 
undersöktes vilka möjligheter och nackdelar som fanns med lärande i autentiska lärandesituationer i 
de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Det fanns dock inga svenska studier att inkludera i 
studien vilket gör att jag nu önskar se hur svenska pedagoger ställer sig till denna arbetsform och i 
vilken utsträckning den används. 
 
Lärande i autentiska situationer 
I denna studie åsyftar lärande i autentiska situationer den undervisning som sammankopplar den 
formella undervisningen med informella situationer där mottagaren är autentisk. Det vill säga 
lärandesituationer som ger undervisningen en koppling till situationer som sker utanför skolan. 
 
*Obligatorisk ο Ett alternativ möjligt □ Flera alternativ möjliga 

 
Jag är: * 

o Kvinna 
o Man 
o Annat 

 
Jag har arbetat som lärare i: * 

o Mindre än 5 år 
o 5-10 år 
o 11-20 år 
o mer än 20 år 

 
Min arbetsplats är förlagd i (län): * 
Redigera detta formulär 
Skolan där jag arbetar på har inriktning mot: * 

o Utomhuspedagogik 
o Annat 
o Ingen särskild inriktning 

 
Jag undervisar i minst ett av de naturvetenskapliga ämnena i: * 

o Årskurs 4 
o Årskurs 5 
o Årskurs 6 
o Årskurs 4 och 5 
o Årskurs 4 och 6 
o Årskurs 5 och 6 
o Årskurs 4 - 6 
o Inget av ovanstående (detta alternativ avslutar enkäten) 

 
Att arbeta i autentiska lärsituationer är samma sak som att arbeta med utomhuspedagogik * 

o Ja 
o Nej 
o Har ingen uppfattning 

 
Att arbeta i autentiska lärandesituationer innebär enligt mig att: * 

o Undervisningen sker i annan miljö än skolmiljön 
o Undervisningen sker i skolmiljön 
o En autentisk lärandesituation kan ske i alla miljöer 



 

 
 
 

 
Autentiska situationer kräver enligt mig att man korsar ämnesgränserna: * 

o Ja 
o Ibland 
o Nej 

 
Jag anser mig arbeta med autentiska lärandesituationer i naturvetenskapsundervisningen. * 

o Varje lektion 
o Varje vecka 
o 1-2 gånger i månaden 
o Någon gång per termin 
o Någon gång per årskurs 
o Aldrig 
o Jag undervisar inte i naturvetenskap (detta alternativ avslutar enkäten) 

 
Jag är nöjd med hur mycket autentiska lärandesituationer jag använder i undervisningen: * 

o Ja 
o Nej 

 
OM NEJ: Jag använder inte autentiska lärandesituationer i undervisningen oftare för att: 
Välj ett eller flera alternativ 

□ Det orsakar svårigheter vid bedömning av elevernas kunskaper 
□ Det inte finns tillgängliga resurser och verktyg 
□ För att det är för svårt att välja lämpliga situationer 
□ Det krockar med rådande skolkultur 
□ Det orsakar ökad arbetsbörda 
□ Det orsakar en förändrad lärarroll jag inte känner mig bekväm i 
□ Jag upplever att jag då inte hinner med allt centralt innehåll 
□ Annan/andra orsak/-er 

 
När jag använder autentiska situationer i undervisningen används: 
Välj ett eller flera alternativ 

□ Situationer som involverar elevernas vardag 
□ Situationer som involverar närmiljön 
□ Situationer som involverar omvärlden 
□ Ingen av ovanstående 

 
Det eleverna producerar under dessa lektioner delges med: 
Välj ett eller flera alternativ 

□ Lärare 
□ Klasskamrater 
□ Skolkamrater 
□ Samarbetar med annan/andra klass/-er 
□ Utomstående 

 
När jag använder autentiska situationer i undervisningen är det främst: 

o Lärarstyrt 
o Elevstyrt 
o Ett samarbete mellan lärare och elev 
o Beror på situationen 

 
När jag använder autentiska situationer i undervisningen involveras andra med kunskaper i 
ämnet: 

o Alltid 
o Ibland 
o Aldrig 

 
  



 

 
 
 

Jag använder autentiska lärandesituationer i undervisningen för att: * 
Välj ett eller flera alternativ 

□ Det ger ett ökat elevinflytande 
□ Eleverna tar mer eget ansvar 
□ Det fungerar bättre för vissa elever som har svårt för den klassiska undervisningen 
□ Det ger en ökad förståelse för ett vetenskapligt arbetssätt 
□ Det ger eleverna kunskaper för att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle 
□ Det ger eleverna kunskaper med relevans för dem i deras vardag 
□ Eleverna får en större förmåga att utnyttja tillgängliga resurser 
□ Eleverna får en ökad motivation att lära 
□ Annan/andra orsak/-er 
□ Jag använder inte autentiska lärandesituationer i undervisningen 

 
Jag använder INTE autentiska lärandesituationer i undervisningen för att: * 
Välj ett eller flera alternativ 

□ Det orsakar svårigheter vid bedömning av elevernas kunskaper 
□ Det inte finns tillgängliga resurser och verktyg 
□ För att det är för svårt att välja lämpliga situationer 
□ Det krockar med rådande skolkultur 
□ Det orsakar ökad arbetsbörda 
□ Det orsakar en förändrad lärarroll jag inte känner mig bekväm i 
□ Jag upplever att jag då inte hinner med allt centralt innehåll 
□ Annan/andra orsak/-er 
□ Jag använder autentiska lärandesituationer i undervisningen 

 

  



 

 
 
 

Bilaga 3 – Autentiska lärsituationer och utomhuspedagogik 
 
43 % av respondenterna som uppger att de likställer lärande i autentiska situationer med 
utomhuspedagogik använder autentiska situationer varje vecka, 24 % någon gång per termin, 29 
% svarar att de använder arbetsformen 1-2 gånger i månaden och 5 % svarar att det användes 
varje lektion. Alla respondenter utom en anser att autentiska lärsituationer kan ske i alla miljöer 
medan ena svarar att det sker i annan miljö än skolmiljön. 
 
Tabell 5: Motivering till att använda autentiska situationer bland de som likställer UP med AS 

Anledning Sammantaget Likställer  
UP med AS 

Det ger ett ökat elevinflytande 35 % 48 % 

Eleverna tar mer eget ansvar 36 % 33 % 

Det fungerar bättre för vissa elever som har svårt för den klassiska undervisningen 57 % 71 % 

Det ger en ökad förståelse för ett vetenskapligt arbetssätt 77 % 81 % 

Det ger eleverna kunskaper för att kunna vara en del av ett demokratiskt samhälle 32 % 24 % 

Det ger eleverna kunskaper med relevans för dem i deras vardag 78 % 71 % 

Eleverna får en större förmåga att utnyttja tillgängliga resurser 29 % 27 % 

Eleverna får en ökad motivation att lära 81 % 81 % 

Annan/andra orsak/er 3 % 5 % 

 

Majoriteten anger att det som eleverna producerar under lektioner med autentiska situationer 
delges med klasskamrater och lärare vilket motsvarar hur det ser ut om man ser till samtliga 
respondenter. Dock svarar minst antal respondenter sammantaget att det är minst vanligt att man 
samarbetar med annan/andra klass/er medan detta enbart sett till denna grupp är tredje 
vanligaste alternativet. Sett till denna grupp är det istället minst vanligt att man delger elevernas 
arbete med utomstående. (Tabell 6) 
 
Tabell 6: Vilka nås av det som produceras 
Mottagare Sammantaget UP = AS 

Lärare 71 % 76 % 

Klasskamrater 94 % 95 % 

Skolkamrater 28 % 29 % 

Samarbetar med annan/andra klass/er 22 % 33 % 

Utomstående 23 % 19 % 

 

 

48 % av respondenterna uppger att de autentiska situationerna i undervisningen främst är ett 
samarbete mellan lärare och elev, 10 % uppger att det främst är lärarstyrt och resterande menar 
att det beror på situationen. 76 % av respondenterna menar att de involverar andra med 
kunskaper i ämnet i de autentiska situationerna ibland, 19 % att de alltid gör detta och 5 % 
uppger att detta aldrig sker. Majoriteten av respondenterna uppger att det ibland krävs att man 
korsar ämnesgränserna när man arbetar i autentiska situationer medan resterande menar att detta 
alltid krävs. 


