
Kursrapport för UM 3108 Vt 2021 

Bakgrundsfakta 
Kursen UM3108, utomhusdidaktik med fokus på matematik och naturvetenskap är en valbar kurs 
termin 6 på förskollärarprogrammet. Kursen ges av institutionen matematikämnets och 
naturvetenskapsämnenas didaktik (MND). Det var 25 st studenter som deltog i kursen. Undervisande 
lärare var Ewa Wiklund, Anna Nilsson samt Anna Carin Nyberg. 

Kursen gavs  i det närmaste helt på distans på grund av Coronapandemin. Seminarier hölls via Zoom. 
Vid två tillfällen gav vi studenterna möjlighet att komma till Campus utemiljö i små grupper om 8 för 
att bättre kunna stötta studenterna i utomhusdidaktiska metoder för att utforska ute. Studiebesök vid 
Botkyrka naturskola fick även denna termin ställas in men vi fick träffa  naturskolans pedagog via 
Zoom . I övrigt kunde vi tyvärr inte ha  autentiska mötena ute men vi hade  flera uppgifter som 
studenterna fick genomföra själva ute inför seminarierna. 

Synpunkter från studenter 
9 av 25  studenter har besvarat enkäten (30,77%) 

Som statistiken och staplarna på kursvärderingen visar, är de flesta av studenterna mycket nöjda med 
kursen som helhet och merparten av studenterna anser att de kommer ha nytta av kursen efter 
utbildningen.  

De flesta studenter som svarat uppger att det var positivt att det gick att genomföra kursen på distans. 
Någon student uppskattade att det ingick egna små ”uppgifter” att till exemple uppsöka naturen på 
egen hand. Några studenter menade att de gick miste om uteverksamhet och förstår att kursen hade 
varit annorlunda om de hade kunnat vara ute. 

 ”Jag önskar att vi kunde ha flera gemensamma aktiviteter på campus. Jag är så tacksam för att vi 
kunde genomföra redovisningen på plats och att vädret tillät det.” 

Sammanfattning och synpunkter från lärarlaget, förslag till förändring 
Detta var tredje terminen som kursen var nästan 100% online så nu hade vi material och upplägg att 
utgå ifrån. Att ha kursen på distans är en utmaning vad gäller kommunikation.  

Vår lärarroll som vägledare till naturen går till stor del förlorad i och med distansundervisningen. Vi 
har därför lagt stor vikt vid att det inte enbart får bli ett lärande framför skärmen utan de har fått 
upptäck sin närnatur där de bor utifrån olika uppgifter. Det har uppskattats. En student skriver :  

” Ämnesinnehållet. Jättebra lärare. Bästa kursen på länge. Bra upplägg på kursen, bra avstämnings 
inlämningar som skapar ett engagemang utan att vara för betungande.” 

Någon har önskat mer göranden men förstått att det varit svårt under Coronarestriktionerna men vi har 
nu för avsikt att i höst återgå till seminarier på Campus.  

Vi har denna omgång följt upp  upp litteratur bättre till exempel genom att studenterna skriftligen 
lämnar in svar på instuderingsfrågor inför litterturseminarium. Det har gjort att studenterna refererat  
mer ofta, till kring till exempel platsens betydelse, kurslitteraturen i sin skriftliga examination .  
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