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Sammanfattning  
Detta är en studie som undersöker hur lek kan fungera som metod under den na-
turvetenskapliga undervisningen för elever i årskurs 1-2. Studien är kvalitativ och 
utgår från en fenomenologisk ansats där den enskilda individens syn på lek under-
söks. Data har insamlats med hjälp av intervjuer och observationer som genomförs i 
två klasser, en årskurs 1 och en årskurs 2. Intervjuerna görs med klasslärarna i re-
spektive klass och samtliga elever intervjuas i fokusgrupper, totalt antal elever som 
medverkar i studien är 32 stycken. Tidigare forskning visar att det tycks sakna tidi-
gare forskning på hur lek påverkar elevers lärande. Den visar också att lärares kun-
skap om den naturvetenskapliga undervisningen påverkar elevernas intresse. Lära-
res ointresse och okunskap i ämnet genererar i att elevens naturliga lust inte tas 
tillvara på utan ger i det långa loppet elever som ser naturvetenskap som någonting 
tråkigt och oviktigt. Resultatet av denna studie visar att lek kan fungera som metod 
i den naturvetenskapliga undervisningen men att det är viktigt med både intro-
duktion, genomförande och återkoppling efteråt för att hjälpa eleverna att koppla 
leken till lärandet. Resultatet visar också att begreppet lek är svårdefinierat och att 
de lärare som deltagit i studien har olika uppfattningar om vad lek som undervis-
ningsmetod är. Intervjuer med elever visar att en del har svårt att förstå att de lär 
sig när undervisningsmetoden är lek medan en del elever uppskattar det och menar 
att de lär sig mer när de får gestalta och använda kroppen.  
 
Nyckelord: lärande lek, lek i skolan, lek som undervisningsmetod, lek i skolans tidigare år.  
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1 Inledning 
Barn är naturligt lekfulla och de har en förmåga att driva in lek och lust i de flesta situationer 
och sammanhang, för barn är lek hemma, en plats där de får vara ansvariga och där de har kon-
troll. I skolan har det visat sig att barn förknippar lärande med tvång och någonting som sker 
på allvar, de känner att det inte finns plats för lust i lärandet och att de känner sig otrygga då de 
inte längre har kontroll (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007). Barn har en naturlig lust 
att utforska, undersöka och experimentera och ofta är det just det som blir en del av deras lek. 
Att då låta barn använda sig av leken som en katalysator i deras lärande om just naturveten-
skap kan ge en positiv effekt på inlärandet (Persson, 2016). Lärandet och leken kan fungera som 
komplement till varandra i skolan och chansen finns att elever som får leka i sin undervisning 
får ett tilltagande engagemang. Vilket i sin tur kan resultera i en ökad motivation och lust hos 
eleven (Lillemyr, 2009). Tack vare barnens naturliga lust att utforska så kan de lära sig hur saker 
och ting fungerar bland annat i naturen, i fysiken, kemin eller i läran om rymden. 
 
Om barn visar en naturlig lust till att utforska och undersöka, visar ett intresse för planetens liv 
och engagerar sig i den tekniska utvecklingen (Elfström, 2014), så visar vuxna på motsatsen. 
Elfström (2014), Oskarsson (2011) och Helldén, Lindahl och Redfors, (2005) uttrycker alla en oro 
över ett bristande intresse i de naturvetenskapliga ämnena hos vuxna, detta visar sig bland 
annat i en forskningsöversikt av Helldén, Lindahl och Redfors som visar att svenska befolk-
ningen brister i sina kunskaper i de naturvetenskapliga frågorna (Elfström, 2014, Oskarsson, 
2011 och Helldén, Lindahl och Redfors, 2005). Det visar sig också att många lärare anser sig 
sakna tillräcklig kunskap om skolämnet naturvetenskap och att lärarna inte möter elevernas 
intresse i naturvetenskapsundervisningen utan undervisar om sådant som känns irrelevant för 
eleven (Oskarsson, 2011). Eleverna kommer alltså till skolan med naturlig nyfikenhet och lust 
men får sedan inte riktigt möjlighet att utveckla den. Elfström (2014) menar att läraren bör be-
möta elevens nyfikenhet och lust att utforska och möta eleven där den är. Ett sätt att ta reda på 
var eleven befinner sig är att möta eleven i den miljön den oftast befinner sig i, i leken (Elfström, 
2014). 
 

Varför är det så viktigt med naturvetenskap? Att besitta goda kunskaper inom de naturveten-
skapliga och tekniska områdena är inte bara viktigt för den enskilda individen utan också bland 
annat för samhällets ekonomiska tillväxt. Förutom att sådana kunskaper gör oss allmänbildade 
skapar det också förståelse för oss människor och vi kan förstå vår omvärld, vilket leder till att 
vi förstår vår påverkan på framtida utveckling i samhället (Elm Fristorp, 2012).  
 
Att kombinera undervisning i naturvetenskap med lek känns för mig naturligt, precis som 
nämns här ovan så har barn en naturlig lust för att utforska och undersöka. Det tycks också 
sakna forskning som visar vad leken har för betydelse för inlärningen hos elever i de tidigare 
årskurserna (Persson, 2006). Den naturliga lusten att lära bör tas tillvara på genom att möta 
eleven där eleven är som mest bekväm, i lek. Därför har jag valt att undersöka hur lek kan an-
vändas som undervisningsverktyg och om det är så fördelaktigt som jag själv minns det. 
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2 Bakgrund 
Under detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie. Här kommer begrepp förtydligas 
och från läroplanen kommer de riktlinjer, kursplaner och kunskapskrav som relaterar till studi-
ens område presenteras.  

2.1 Begreppsdefinition  
Inledningsvis definieras, förklaras och diskuteras begreppen lek, lärande lek och naturvetenskap 
under följande avsnitt.  

2.1.1 Lek  
Vi leker alla någon gång, på något sätt. Som vuxen kan leken se annorlunda ut från när vi var 
barn men visst händer det att vuxna också låtsas eller leker ibland? Men vad är egentligen lek? 
De är svårt att definiera begreppet lek och många har försökt reda ut detta mångfacetterade 
begrepp (Elm Fristorp, 2012, Persson, 2006 och Lillemyr, 2016). Lillemyr (1999, i Persson 2006) 
anser att ”all lek har en mening. Leken anses vara viktig och ha ett mål i sig själv för barn” 
(Persson, 2006 s.61). Han menar att leken innebär något frestande och intresserande men att det 
varierar på var och hur leken sker. Vidare så nämner Pelligrini (1991, i Persson 2006) att leken lär 
barnet om bland annat social interaktion som är betydelsefull för lärandet (Persson, 2006). Även 
detta nämner Knutsdotter Olofsson (2003) och Lillemyr (2016) som menar att leken lär barnen 
massvis, de lär sig samspela med andra, de lär sig läsa andras uttryck, röstlägen och kropps-
språk. Barnet utvecklar en känsla om sig själv och de egna känslorna, de utvecklar tillit för sig 
själv, andra samt lära sig om sina egna gränser (Knutsdotter Olofsson, 2003 och Lillemyr, 2016). 
Lillemyr (2016) och Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att barn i lek utvecklar en 
kommunikativ kompetens vilket kan vara en grund för barnens lärande och förmåga att skapa 
(Lillemyr, 2016 och Johansson och Pramling Samuelsson, 2007). 

 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att lek idag har flera definitioner, att 
leken fått nya arenor tack vare dagens teknik och att lek idag också kan handla om TV- eller 
dataspel. Men att leken också till viss del försvinner från exempelvis förskolan där det handlar 
mer och mer om ”skolinriktat lärande”. De menar också att leken fått en roll som någonting 
oviktigt. Någonting eleverna får göra när de är klara med det ”riktiga” arbetet eller när de lärt 
sig ”färdigt” (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003).  
 
I FN:s barnkonvention framkommer det att barn ska ha rätt till vila, lek och fritid. I en kommen-
tar till artikel 3 i barnkonventionen ges åsikten att dagens barn befinner sig i ”inteleklandet”. 
Øksnes och Sundsdal (2016) skriver om ”inteleklandet” och beskriver det som ett tillstånd där 
barn inte får någon fri tid eller möjlighet till att leka fritt. I ”inteleklandet” bestämmer läropla-
nen och att där bestämmer de vuxna vad för slags lek som ska lekas utifrån bestämda ramar och 
regler. De menar att den lek som sker i ”inteleklandet” enbart är sådan lek som vuxna tycker 
är ”nyttig” och som relaterar till läroplanen. Det finns helt enkelt inte plats för spontan lek på 
barns villkor i ”inteleklandet” (Øksnes och Sundsdal, 2016) Detta kan tolkas som en del lärare 
enbart ser lek som någonting som är helt fritt och ingenting som sker som ett lärande vilket 
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leder till att barnstyrda leken inte får plats i undervisningen utan istället förpassas till rast eller 
liknande. Istället blir det den lärarstyrda leken som presenteras som undervisningsmetod där 
leken sker på de vuxnas villkor.  
 
Barn leker ofta och gärna och vi vuxna kan ibland använda oss av begreppet lek lite felaktigt, 
det menar i alla fall Knutsdotter Olofsson som förtydligar att allt barn gör inte är lek (Knutsdot-
ter Olfsson, 2003). Bateson (i Knutsdotter Olofsson, 2003) förklarar lek som en mental inställ-
ning, där det som sker i leken inte kan tolkas bokstavligt. Det som sker i leken behöver inte vara 
vad det ser ut som utan måste tolkas ur lekens avsikt. Som ett exempel på detta tas lekande 
hundvalpar upp, där det utifrån stundtals kan se aggressivt ut men hundarna har ett gemen-
samt samspel där reglerna är relativt tydliga för de inblandade. På samma sätt leker barn, de rör 
sig inom lekramen där verklighetens logik inte längre gäller. Lika enkelt kan de flytta sig ur 
lekramen när leken tar slut (Knutsdotter Olofsson, 2003).  
 
Det som sker innanför lekramen beskriver Knutsdotter Olofsson som en lekvärld, en värld där 
allt är möjligt. Det tillstånd vi befinner oss i när vi leker anses vara hälsosamt, då vi återhämtar 
oss i lekens medvetandetillstånd vilket leder till välbefinnande. Leken ger barnen energi och 
möjlighet till återhämtning och när leken blir avbruten släpper dess magi. Detta kan ses fram-
förallt hos barn som inte tillåts leka klart utan som avbryts mitt i leken. Vid dessa situationer 
tenderar barn bli både irriterade och missnöjda. Men, Knutsdotter Olofsson menar att barn som 
tillåts leka färdigt istället känner sig nöjda, förmodligen också trötta men inte griniga (Knuts-
dotter Olofsson, 2003). 

2.1.2 Lärande lek  
Vad som är lek må vara en definitionsfråga men i denna studie beskrivs lek som något som till 
viss del är styrd. Lärande lek i denna studie kan bland annat vara experiment, lek av undersö-
kande natur, lek i form av sång och dans och liknande aktiviteter. Det är inte fri lek som åsyftas 
utan lek som på ett eller annat sätt har en mening i undervisningen. Lek som är strukturerad 
och uppföljs av en lärare som belyser begrepp och samband i naturen (Persson, 2016). Vidare 
beskriver Persson lek i undervisning som något som innebär flera olika moment, den lärande 
leken innehåller först elevens förkunskap sedan introduktion samt genomförande av leken. 
Sedan följer en diskussion där man synliggör tankar som uppkommit och Persson menar att 
dessa samtal ska ske vid ett flertal tillfällen efter att eleven genomfört leken (Persson, 2006).  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att lek faktiskt gör något med barnet, på 
samma sätt menar de att lärandet fungerar.  
 

Lek, är inte bara att barn leker något, skriver Gunvor Løkken (2004), leken gör 
också något med barnet. På samma sätt kan vi tänka oss att lärandet inte endast 
handlar om att barn lär något, lärandet gör också något med barn. (Johansson och 
Pramling, 2007 s.18) 
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Lek kan vara så mycket. Det kan handla om rollekar men även konstruktion, uppleva naturve-
tenskapliga fenomen, klura, skapa, utforska och undersöka. Johansson och Pramling Samuels-
son anser att barn lär sig på flera olika sätt. De lär sig genom att bland annat imitera, iaktta och 
experimentera. För oss vuxna kan lek och lärande tyckas vara helt skilda från varandra, vi ten-
derar att tycka att lek sker på vissa tider och platser och denna åsikt kan faktiskt bli ett problem 
när vi ska integrera leken i undervisningen. Johansson och Pramling Samuelsson menar att 
läraren måste kunna följa barnen i deras lekvärld och utgå från deras lekfulla sätt när lek och 
lärande ska mötas och integreras. De menar att lek och lärande har många gemensamma näm-
nare och en del av dem är lust, kreativitet och meningsskapande (Pramling Samuelsson, 2007). 
Just meningsskapande nämner även Elm Fristorp (2012) som menar att ett av skolans syften är 
att skapa undervisning som är relevant för eleven (Elm Fristorp, 2012). Att skapa en menings-
skapande undervisning innebär att hitta ämnen som relaterar till elevens vardag så att eleven 
kan använda sina förkunskaper eller sätta dem i ett sammanhang. Ett exempel på detta skulle 
kunna vara när eleverna själva får utforska och undersöka utomhus i sin närmiljö, att få prova 
på att experimentera med vardagliga ämnen eller att få prova på hur deras sinnen fungerar.  
 
Lillemyr (2009) räknar upp tre anledningar till att barns lek är en viktig del av den pedagogiska 
verksamheten. Den första anledningen menar Lillemyr är att vuxna kan lära av elever i lek, 
man kan observera dem och bland annat se var eleverna befinner sig utvecklingsmässigt och 
därigenom lära både om dem och av dem. Sedan menar Lillemyr att barn lär när de skapar och 
gör saker, de får träna på att utforska, pröva sig fram och lära känna både sig själv och andra. 
Slutligen menar Lillemyr att barn i lek får träna på sociala sammanhang vilket gynnar dem i 
både sitt vardagliga liv så som sitt framtida liv (Lillemyr, 2009). 
 
Något som visat sig vara viktigt i relationen mellan lärande och lek är innehållet som ska för-
medlas (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007 och Lillemyr, 2009). Studier visar att lärare 
fokuserar på lärandet i första hand när de undervisar i ett specifikt ämne exempelvis naturve-
tenskap som har inslag av lek i undervisningen. Studien visar också att lärarna inte synliggör 
eller hjälper eleverna att koppla leken till lärandet medan motsatsen visar sig när läraren arbe-
tar tematiskt. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att det kan bero på att det inte 
blir lika stor vikt på att eleverna ska lära sig ett visst innehåll när det arbetas tematiskt (Johans-
son och Pramling Samuelsson, 2007).  
 
Relationen mellan lek och lärande visar sig också i hur lärare i skolan uttrycker sig. Är lärandet 
viktigare än lek? Detta nämner både Lillemyr (2009) och Johansson och Pramling Samuelsson 
(2007). I förskolan kan man höra uttrycken ”nu får ni gå och leka” men däremot får barnen i 
förskolan sällan höra ”nu ska vi gå och lära oss”. Motsatsen visar sig i skolan där elevernas lek 
är förpassade till rast eller paus (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007 och Lillemyr 2009).  
 

Är lek och lärande två olika begrepp, men ändå två sidor av samma mynt – åtminstone 
när vi ser dem i förhållande till skolans mål? Bör de två fenomenen ses integrerat? (Lil-
lemyr, 2009 s.64) 
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Lillemyr (2009) menar att lek och lärande är två fenomen som egentligen inte kan jämföras då 
de är beroende av varandra. Han menar att barnet befinner sig i leken och att lärande är någon-
ting som sker i barnet och därför kan dessa två fenomen pågå samtidigt. Under tiden barnet 
befinner sig djupt inne i leken så pågår ett ständigt lärande i barnet, genom de färdigheter och 
erfarenheter barnet tillskansar sig i lek (Lillemyr, 2009). Lillemyr (2002) sammanfattar lek och 
lärande  
 

Hur får man barn intresserade av att lära sig och engagera sig aktivt i sitt lärande? Hur 
kan man organisera aktiviteterna så att man pedagogiskt drar nytta av områden inom 
vilka barn redan är intresserade som till exempel inom leken? Är det möjligt att över-
huvudtaget organisera verklig lek för barnen i skolan? (Lillemyr, 2002 s.16) 

 
Lillemyr (2009) menar att lärandet och leken kan komplettera varandra i skolan. När eleverna 
får leka i undervisningen eller lära på ett varierat sätt, ökar chansen att elevernas engagemang 
tilltar. Det i sin tur leder till ökad motivation och lust och en elev med både motivation och lust 
tar till sig kunskap som blir bestående (Lillemyr, 2009).  

2.1.2.1 Barns syn på lärande lek 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007) nämner ett projekt de gjort, där barn fick försöka 
förklara hur de tänker och talar om lek och lärande. Barn i förskolan tycker att deras vardag är 
kantad av lek och inget lärande medan de tycker att större barn i skolan faktiskt lär sig någon-
ting. Barnen i förskolan menar också att lek är någonting man gör för att det är kul inte för att 
lära sig. Däremot visar det sig att skolbarnen själva kan uppfatta att lek och lärande faktiskt 
samspelar med varandra. De visar sig också att en del barn ser lärande som någonting allvarligt 
medan en del barn inte ser någon skillnad alls på lek och lärande, de menar att de faktiskt kan 
lära sig medan de leker (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007).  

 
Barn är lekfulla varelser som har en tendens att föra in lust och lekfullhet i alla situationer och 
sammanhang. Barn som leker känner en känsla av kontroll och att de befinner sig på sin ”hem-
maarena”, ”barn vill vara bra på att vara barn” (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007). 
När det kommer till lärande har det däremot visat sig att barn inte alls förknippar lust med 
lärande utan snarare känner att det är någonting som sker på allvar. De brister i sin känsla av 
kontroll som de kan få i leksituationer och kan då känna sig otrygga och tvingade (Johansson 
och Pramling Samuelsson, 2007).  

2.1.3 Naturvetenskap  
Undervisning i naturvetenskap innebär undervisning i biologi, fysik och kemi. Undervisningen 
i naturvetenskap ska bidra till att eleverna utvecklar en nyfikenhet och förståelse för sin om-
värld. Eleverna ska också få möjlighet till att lära sig utföra systematiska undersökningar som 
ett sätt att söka svar på frågor. Vidare ska eleverna utveckla en förmåga att utveckla ett kritiskt 
tänkande om både sina egna och andras resultat och även olika informationskällor. Det centrala 
innehållet för de naturorienterande ämnena är likställda i biologi, fysik och kemi (Skolverket, 
2018). Oskarsson (2011) berättar om att ”skolorna varit fria att organisera undervisningen äm-
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nesövergripande som NO eller i separata ämnen” men att det i ”senaste kursplanen betonas 
ämnena var för sig tydligare igen” (Oskarsson, 2011 s.24).  

 
Oskarsson (2011) beskriver också hur diskussionen om natur, teknik och samhälle i skolan för-
ändras i takt med samhället och dess sociala förändringar. Bland annat så diskuterades det att 
naturvetenskapen i skolan skulle göras tydligare under 1970- 1980- talet då man ville framhäva 
hur teknik och naturvetenskap samspelar med varandra (Oskarsson, 2011). Idag är teknik ett 
separat ämne men kopplas ofta ihop med de naturorienterande ämnena sådana tendenser kan 
också se i denna studie.  
 
Innehållet i undervisningen i naturvetenskap är beroende på vilka val läraren gör och Oskars-
son (2011) menar att tolkningen av dagens läroplan (2018) blir för stort. Det går att tolka det 
som att Oskarsson menar att det underlättat om det fanns en tydligare plan för att tydliggöra 
vad som är relevant i undervisningen och för vem det är relevant. Höst (2019) menar att lärare 
är av den åsikten att de vet vad eleverna är intresserade av men att denna kunskap inte åter-
speglas i läroplanen. Vidare menar Höst att dagens ungdomar blir påverkade av mediernas sätt 
att presentera naturvetenskap och tycker att skolan ska lära av medierna på denna punkt. Detta, 
därför att Höst anser att medierna lyckats koppla naturvetenskapen till ungdomarnas intresse 
på ett annat sätt än vad den svenska skolan gör (Höst, 2019). I följande avsnitt (2.2) presenteras 
läroplanens upplägg för den naturvetenskapliga undervisningen.  

2.2 Läroplanen 
Naturvetenskapen grundar sig ur människans nyfikenhet om både sin omgivning och sig själv. 
Genom att lära oss om naturen och människan så ökar vår förståelse för hur vi själva kan på-
verka både oss själva och även miljön runtomkring oss. Syftet med undervisningen i naturve-
tenskap är bland annat 

 
Att eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna 
upplevelser och aktuella händelser (…) Undervisningen ska ge förutsättningar för 
eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra om-
världen. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världs-
bild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats 
och vilken kulturell påverkan den haft. (Skolverket, 2018 s.164)  

 
I det centrala innehållet i ämnet naturvetenskap presenteras vilka olika kunskaper eleverna ska 
utveckla. Bland annat ska eleverna lära sig om jordens, solens och månens rörelser i förhållande 
till varandra, årstidsväxlingar, djur och växter i närmiljön, näringskedjor och hur människan 
upplever ljud och ljus. Eleverna ska också lära sig om ”tyngdkraft och friktion som kan observe-
ras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor” (Skolverket, 2018 s.165).  
 
I kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 framkommer det att eleven 
bland annat ska kunna samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt. Eleven ska också kunna 
berätta om förändringar i naturen samt ge exempel på livscykler hos några djur och växter och 
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berätta om exempel på ”egenskaper hos vatten och luft genom att relatera till egna iakttagelser” 
(Skolverket, 2018 s.168).  

2.2.1 Skolans uppdrag  
Ett av skolans uppdrag är att   
 

Främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och vär-
den. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. Utbildning 
och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv - 
värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. (Skolverket, 2018 
s. 7-9) 

Ett annat av skolans uppdrag är att låta skapande och undersökande arbete vara en grundläg-
gande del i elevens lärande i samspel med lek. Just lek har, i de tidigare skolåren, en stor bety-
delse när det kommer till hur eleven lär sig nya kunskaper. Vidare ska skolan också arbeta för 
att erbjuda alla elever fysiska aktiviteter dagligen. Skolan ska också väcka elevernas nyfikenhet 
och lust att lära. Eleven ska få använda sin kreativitet och stärka sitt självförtroende samt ut-
veckla sin vilja till att testa, undersöka och sjösätta sina idéer. I skolans uppdrag finns också 
med att skolan ska erbjuda eleverna varierad undervisning och därmed bidra till elevernas 
harmoniska utveckling. Eleverna får, genom en varierad undervisning, testa på olika uttrycks-
former och uppleva känslor och stämningar (Skolverket, 2018).  

2.3 Tidigare forskning 
Under detta avsnitt presenteras de resultatet från tidigare gjorda studier om lek och lärande i 
undervisningen det presenteras även studier om vad naturvetenskapen har för betydelse för 
vårt samhälle samt hur intresset för naturvetenskap tenderar att avta hos de äldre eleverna. Den 
tidigare forskningen presenteras under rubrikerna naturvetenskapens betydelse för samhället, lekens 
roll i lärandet, lek som specialpedagogiskt verktyg och lärarens roll i den naturvetenskapliga undervis-
ningen. 

2.3.1 Naturvetenskapens betydelse för samhället 
Elm Fristorp (2012) menar att både förskola och skola spelar en viktig roll för att skapa ett livs-
långt intresse för teknik och naturvetenskap (Elm Fristorp, 2012). Även läroplanen (2018) fram-
häver detta och i syftet för naturvetenskap framkommer det att ”naturvetenskapen har sitt ur-
sprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld” (Skol-
verket, 2018 s.174). Detta visar tydligt att människan har en naturlig nyfikenhet och lust att lära 
och vidare framkommer det i värdegrunden att ”skolan ska främja alla elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära”. Det framkommer också att ”var och en som verkar inom 
skola ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår miljö” (Skolverket, 
2018 s.5). Detta kan tolkas som att vi måste hitta nyfikenheten och lusten att lära om vår om-
värld tidigt hos eleverna, vilket innebär att nyckeln till en framgångsrik undervisning bör hittas. 
Vikten av ett intresse i de naturvetenskapliga ämnena kan dels ses i samhällets ekonomiska 
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tillväxt men också vara viktigt i ett allmänbildningsperspektiv hos svenska medborgare (Elm 
Fristorp, 2012). Enligt det som framkommer i avsnitt 2.2 i denna studie, så är ett av skolans 
grundläggande värden att lära eleverna att visa hänsyn för vår gemensamma miljö (Skolverket, 
2018). Om eleven tidigt får utveckla en nyfikenhet och lust i sin naturvetenskapsundervisning 
så kan det också påverka elevens förståelse för naturen och dess påverkan på oss människor 
och vice versa (Elm Fristorp, 2012). Just miljöperspektiv nämns som ett av skolans uppdrag.  

 
Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter båda att ta ansvar för den miljö de 
själv direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till över-
gripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets 
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar ut-
veckling. (Skolverket, 2018 s.8) 

 
Elm Fristorp menar att natur- och miljöarbetet fått en framträdande roll i skolans styrdokument 
(Elm Fristorp, 2012). Detta kan kopplas till att vi i samhället fått en större förståelse för hur 
människans sätt att hantera naturen och planetens resurser kan påverka vår framtid. 
 
Oskarsson (2011) skriver i sin studie om hur intresset för den naturvetenskapliga undervisning-
en tenderar att dala för eleverna på högstadiet. Framförallt tycks det vara kemi och fysik som 
listas som tråkigt och oviktigt av eleverna och det finns ett visst samband mellan ointresse och 
elevens självförtroende i ämnet. Oskarsson skriver att eleverna uppskattar experiment och labo-
rationer men att dessa aktiviteter ändå inte riktigt räddar upp ämnena (Oskarsson, 2011). I en 
forskningsöversikt som gjordes 2005 av Helldén, Lindahl och Redfors (2005) framkommer det 
bland annat att svenska regeringen gjort en stor satsning för att öka intresset för naturvetenskap 
och teknik hos ungdomar. Denna satsning ska ha gjorts efter att forskning visats att allmänhet-
en saknar kunskap om de naturvetenskapliga frågorna (Helldén, Lindahl och Redfors, 2005). 
Denna satsning kan tolkas som att regeringen anser att de naturvetenskapliga ämnena är vik-
tiga för samhället. Även detta skriver Oskarsson (2011) om och beskriver en teknikdelegation 
som regeringen tillsatt 2008 med syftet att klarlägga arbetskraftsbehovet för bland annat natur-
vetenskap. Oskarsson menar att samhället blir mer och mer tekniskt avancerat men att det trots 
det är färre som väljer att arbeta som exempelvis ingenjör. Teknikdelegationen har satt upp en 
”framtidsvision över hur Sverige ska klara de stora gemensamma utmaningarna inom miljö, 
demografi och infrastruktur ” (Oskarsson, 2011 s.3). Satsningen skulle bidra till att göra natur-
vetenskapliga och tekniska utbildningar attraktiva men samtidigt beskriver Oskarsson att en 
del av de elever som söker till den naturvetenskapliga linjens intresse tenderar att försvinna 
efter gymnasiet. Det som teknikdelegationen bland annat ville förmedla var att naturvetarpro-
grammet öppnar upp många dörrar i framtiden men just det verkar inte lockat så många av 
grundskoleeleverna. Oskarsson diskuterar om det kan bero på att många elever mest är intres-
serade av den status som programmet har samt att de föreställer sig att de ska få experimentera 
med farliga och spektakulära ämnen (Oskarsson, 2011). 
 
Enligt Perssons (2006) studie leder leken till någonting som skapar upplevelser och engage-
mang hos den unga eleven och Helldén, Lindahl och Redfors (2005) och Oskarssons (2011) stu-
dier belyser vikten av elever som intresserar sig för naturvetenskap i de senare åren. Detta kan 
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tolkas som att lek kan vara fördelaktig som undervisningsmetod och att den undervisning som 
genomförs för elever i de tidigare åren lägger grunden för ett intresse i naturvetenskap samt 
kunskapsutvecklingen.  

2.3.2 Lekens roll i lärandet 
Persson (2016) har undersökt en årskurs 3 med 29 elever som i sin undervisning i naturveten-
skap får möta lek i en strukturerad form, alltså där läraren styr leken. Bland annat framkommer 
det i studien att det saknas en del forskning som åskådliggör vad leken har för betydelse för 
lärandet hos skolbarn i de tidigare årskurserna. Däremot framkommer det att lek och lärande 
används mer idag, framförallt i miljöundervisningen och lärande i miljö (Persson, 2006).  
 
Det har funnits en tendens hos utbildningsteoretiker att enbart lyfta fram lekens positiva effek-
ter och inte de eventuella begränsningar som kan finnas. När leken styrs av en lärare så kan den, 
annars så prestationsfria leken, istället handla om att eleverna enbart ska lära sig någonting 
(Persson, 2006). 

 
Faran med formbundna aktiviteter är att barns meningsskapande då kan begrän-
sas och negligeras oavsett om det gäller lek eller lärande. I en del fall kan lekens 
lustfyllda form reduceras av pedagogernas ambition till att lära barn. (Persson, 
2006 s.62,63) 

 
Persson fortsätter med att beskriva leken som något som framkallar upplevelser och att 
leken bör utmärkas av just upplevelser och engagemang. Andra begrepp som kan besk-
riva leken är experimenterande, frivillighet, spänning och lust. I förskolan leker vanligt-
vis barnen ofta och skillnaden mellan leken i förskolan och i skolan kan beskrivas som, 
lekfullt lärande i förskolan och lärande lek i skolan (Persson, 2006). Vidare så menar 
Persson att all lek har en mening, bland annat den fria leken som sker på raster där ele-
ven får lära sig social interaktion som är en viktig del för det fortsatta lärandet (Persson, 
2006).  
 
Resultatet av Perssons studie visar att eleverna till viss del tar till sig nya begrepp och att 
de till viss del kan relatera till verkligheten genom leken. Men något som studien också 
visar är att eleverna har lite svårt att se bortom leken och uppvisar svårigheter när de ska 
överföra leken till verkligheten. Däremot drar Persson ändå slutsatsen att unga elever lär 
sig använda begrepp och även att se samband mellan den strukturerade leken och 
undervisning i naturvetenskap. Persson skriver att mycket beror på att eleven kan dra 
paralleller mellan den nya kunskapen och sin vardag (Persson, 2006).  
 
Persson menar att leken blir ett viktigt verktyg i undervisningen i naturvetenskap då 
leken hjälper till att sätta de nya begreppen i ett sammanhang. Till och med svårare sa-
ker som organismer kan bli tydligare för de yngre eleverna genom lek då de själva får 
gestalta de nya begreppen. Det har också visat sig vara viktigt med en efterföljande dis-
kussion så de nya begreppen inte missuppfattas (Persson, 2016).  
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När det kommer till hur man lär sig bäst menar Szczepanski (2008) att det är fördelaktigt att 
använda sig av sina sinnen. Bland annat finns det en koppling mellan kroppens motoriska och 
kognitiva funktioner som ger positiva effekter av inlärning. Att arbeta tematiskt kan vara en 
fördel då mixen av intellektuell undervisning blandas med en kroppslig eller fysisk undervis-
ning. Med detta menar Szczepanski att exempelvis utomhuspedagogiken bidrar med att ge 
eleverna bra förutsättningar till lärande eftersom det tillåter eleverna att röra på sig, leka och 
undersöka på ett naturligt sätt (Szczepanski, 2008).  
 
Vidare menar Szczepanski att vi blir mer och mer stillasittande och pratar om den stillasittande 
människan ”homo sedentarius”, vilket är motsatsen till våra förfäder som hade ett stort rörelse-
behov (Szczepanski, 2008). Att låta barn få använda fysisk aktivitet när de lär kan motverka 
detta stillasittande och förhoppningsvis bidra till en vidare kunskapsutveckling hos eleven.  

2.3.3 Lek som specialpedagogiskt verktyg 
En tolkning av dagens skola är att många elever har olika förutsättningar. Det kan handla om 
varierande hemförhållanden, dagsform hos eleven eller medicinska diagnoser. Oavsett så kan 
undervisningen ibland vara i behov av anpassning. Sandén (2005) har i sin studie undersökt 
hur lekarbete och lek kan fungera som specialpedagogisk metod. Hon nämner bland annat att 
många skolor idag har fungerande verksamhet med barn i behov av särskilt stöd. Men menar 
samtidigt att kunskapen med barn som har annan problematik är mindre, det hon bland annat 
syftar på är barn med koncentrationssvårigheter, barn som är otrygga, barn i sorg, barn med en 
negativ självbild och barn som är stimulistyrda (Sandén, 2005). Resultatet visar att lekarbete har 
stor betydelse för elevernas kognitiva, emotionella och sociala utveckling. Studien riktas fram-
förallt till elever i behov av särskilt stöd där leken fungerar som en specialpedagogisk metod. 
Lekarbete är ett sätt för eleven, att med hjälp av lek utveckla sitt lärande i en ostörd, förutsägbar 
miljö. Lekarbetet sker med tydliga ramar tillsammans med en utbildad lekpedagog. 

 
Det framkommer att en del elever kanske behöver ”väcka upp” sin lekförmåga då den kan 
vara ”slumrande” (Sandén, 2005). Sandén skriver att leken har en stor betydelse för elevens 
utveckling. Framförallt framhåller Sandén de elever som har svårt med föreställningsförmåga, 
koncentration, förståelse för känslor och upplevelser, förmåga till kontroll och planering av 
handlingar och självuppfattning och självkänsla (Sandén, 2005).  
 
Det framkommer också att forskningen visat att utveckling, lärande och lek utvecklas i samspel 
med varandra (Sandén, 2005). Westman (2003 i Sandén, 2005) menar att lek i pedagogiken främ-
jar inlärandet då barnet med hjälp av leken formar och ordnar sina tankar och upplevelser 
(Sandén, 2005). Detta skulle kunna visa på att lek i undervisning bidrar till att stötta eleven i sitt 
lärande och kanske också bidra till djupare förståelse i den naturvetenskapliga undervisningen. 
Att eleverna i skolan är olika och har olika förutsättningar och behov är kanske är självklarhet 
men något som inte är lika självklart är hur dessa behov ska mötas. Sandén berättar att det de-
batteras runt specialpedagogik. 
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Varför behöver vi specialpedagogik? Vad är det för speciellt med specialpedagogik? 
Kanske är svaret så enkelt som att barn/elever har olika behov och olika känslighet inför 
stimuli, inifrån och utifrån. Många barn/elever inom förskola/skola saknar idag den 
trygghet och ostördhet som är nödvändig för att en lust att lära skall infinna sig (SOU 
1997 s.8; SOU 1998 s.66), vilket ofta går hand i hand med att lekutvecklingen kommer 
igång. (Olofsson, 1987; Lillemyr, 2002; Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrby, 
2001; Regeringens proposition 2001/02 s.14) (Sandén, 2005 s.24) 
 

En av läroplanens (2018) riktlinjer är att alla som arbetar i skolan ska ”uppmärksamma och 
stödja elever i extra behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och samverka för att göra 
skolan en till en god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 2018 s.12). Däremot menar 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007) att den pedagogiska verksamheten är byggd på att 
alla elever lär på samma sätt (Johansson, Pramling Samuelsson, 2007).  Sandén (2005) menar att 
lek som specialpedagogiskt verktyg kan vara mycket fördelaktigt för elever i behov av exem-
pelvis särskilt stöd, barn som känner sig otrygga, barn med koncentrationssvårigheter eller barn 
med dålig självuppfattning (Sanden, 2005). Lillemyr (2009) menar däremot att just lek som spe-
cialpedagogiskt verktyg sällan används i dagens skola (Lillemyr, 2009). Boström och Svantesson 
(2007) menar att alla barn kan lära sig men att de lär sig på olika sätt. De hänvisar till tidigare 
gjord forskning som visar att genom att analysera elevens behov kan anpassning av undervis-
ning leda till att eleven lär sig bättre och därmed också drivs framåt i sin utveckling. De menar 
också att det inte är så lätt att peka på exakt när eller hur man lär någonting utan att detta är 
beroende på flera olika saker (Boström och Svantesson, 2007). 

2.3.4 Lärarens roll i den naturvetenskapliga undervisningen 
Elm Fristorps (2012) studie visar att lärarnas tidigare erfarenheter färgar undervisningsuppläg-
get och författaren menar att den ”institutionella inramningen kan ses som styrande för såväl 
lärarnas som barnens meningsskapande” (Elm Fristorp, 2012 s.251). Vidare menar Elm Fristorp 
att relationen mellan vuxna och barn är av stor vikt när det naturvetenskapliga innehållet ska 
förmedlas. Läraren bör ha dialog med eleverna för att synliggöra lärandet både för läraren själv 
men också för eleverna (Elm Fristorp, 2012). 

 
Även Gallas (2005) menar att naturvetenskaplig verksamhet måste ta avstamp i barnens frå-
geställningar och lärarens främsta uppgift är att lyssna på barnen och att tala med barnen uti-
från de funderingar som barnen ger uttryck för. (Elm Fristorp, 2012 s.34) 

Om detta skriver också Oskarsson (2011) som menar att den viktigaste faktorn bakom ett stort 
elevintresse för naturvetenskap är läraren och dess kunskap. Han presenterar flertalet studier 
genomförda runt om i världen och en av dessa visar att läraren är viktig för elevernas intresse 
för naturvetenskap (Oskarsson, 2011). Oskarssons studie visar bland annat att lärarens val av 
undervisning inte samstämmer med det som eleverna är intresserade av (Oskarsson, 2011). 
Detta skulle kunna vara en bieffekt av att läraren inte har en fungerande dialog med sina elever. 
I läroplanen (2018) står det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov” samt att ”främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper” 
(Skolverket, 2018 s.6-7). Dessa två påståenden visar att läraren bör ta elevernas intresse i beakt-
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ning när undervisningen planeras och genomförs. Höst (2019) menar att lärarna vet vad elever-
na vill lära sig men att läroplanen hindrar dem (Höst, 2019). 

Lärarens syn på den naturvetenskapliga undervisningen färgar elevernas undervisning och en 
tolkning av Elm Fristorps (2012) studie kan vara att läraren lätt blir en produkt av organisation-
en. Det finns risk att läraren faller in i tidigare mönster, arbetssätt och sätt att tänka på grund av 
att arbetsplatsen skapat ett ”tankekollektiv” som kan styra tankar om exempelvis naturveten-
skap (Elm Fristorp, 2012). Som ett exempel på detta nämns experiment mellan olika vätskor där 
läraren har en tanke på vad eleven ska lära sig av blandandet medan eleven själv upplever det 
som matlagning. I ett sådant fall kan läraren ha missat att introducera uppgiften för eleven och 
genom även missat att skapa ett meningsskapande för eleven. Studien visar också att det som 
görs är av större vikt än vad som sägs under lektionen (Elm Fristorp, 2012) vilket visar att det är 
viktigt att läraren har kunskap i hur den naturvetenskapliga undervisningen ska bedrivas. Vi-
dare nämns också vikten av återkoppling efter den naturvetenskapliga undervisningen för att 
inte eleverna ska ”lämnas för att dra egna slutsatser” (Elm Fristorp, 2012).  
 
Något annat som framkommer som en viktig roll hos läraren för att främja elevens intresse för 
naturvetenskap är kommunikation mellan elev och vuxen. Elm Fristorp (2012) menar att det 
kan vara avgörande att ha en väl fungerande kommunikation när det kommer till att få alla 
elever engagerade i den naturvetenskapliga undervisningen, framförallt om det handlar om lek 
eller annan praktiskt aktivitet. Det visar sig också att elever som känner sig delaktiga och enga-
gerade i den naturvetenskapliga undervisningen i de tidigare åldrarna kan vara mer benägna 
att välja inriktningar inom naturvetenskap och teknik när de blir äldre (Elm Fristorp, 2012). Ett 
sätt att skapa intresse hos eleven för den naturvetenskapliga undervisningen är att läraren är 
tydlig med vad som ska göras, hur det ska genomföras och varför det är viktigt att lära sig det. 
Att göra på ett sådant sätt skapar ett meningsskapande för eleven men Elm Fristorp menar att 
lärare tenderar att enbart instruera eleverna i uppgiften. Detta medför att eleven blir beroende 
av läraren då den inte varken förstår vad den ska göra eller hur (Elm Fristorp, 2012). Även 
Szczepanski (2008) nämner vikten av att läraren kan kombinera teori och praktik men menar 
också att många lärare brister i den kunskapen och att det leder till att en del lärare uppfattar 
det som att elever inte kopplar sambandet mellan undervisningen och deras vardagliga liv 
(Szczepanski, 2008). 

Elm Fristorp (2012) menar att lärare alltid bör återkoppla till sina elever under den naturveten-
skapliga undervisningen. Att lärare har en förutbestämd åsikt över vad eleverna redan kan och 
vad de ska lära sig kan medföra att elever som inte stämmer in på lärarens syn kan ignoreras 
eller avbrytas av lärare. Ett sådant beteende kan i sin tur leda till alla elever inte vågar ställa 
frågor eller att de känner sig underlägsna. Detta visar att läraren sitter på en maktposition där 
eleven riskerar hamnar i underläge vilket i sin tur inte skapar en lustfylld och engagerande 
lärande miljö (Elm Fristorp, 2012).  
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3 Syfte och frågeställning 
Persson (2006) uttrycker att det tycks sakna forskning som konkretiserar hur användandet av 
lek i undervisning påverkar elevernas kunskapsinhämtning. Därför är syftet med denna studie 
att öka kunskapen om hur lek kan fungera som metod i naturvetenskapsundervisningen i års-
kurs 1-2 samt att undersöka hur elever samt lärare upplever lek i undervisning i naturveten-
skap. Detta konkretiseras i följande forskningsfrågor;  

• Hur uppfattar/upplever läraren att eleverna lär sig av lek i naturvetenskap?  
• Hur uttrycker eleverna det naturvetenskapliga kunskapsinnehållet efter inslag av lek i 

undervisningen? 

4 Teoretisk utgångspunkt  
Följande avsnitt redogörs för det teoretiska perspektiv som studien utgår från.  

4.1 Pragmatiska lärandeperspektivet 
Fokus i denna studie är bland annat på samspelet mellan teori och praktik samt på en under-
visning som är meningsskapande för eleven. Det lärandeperspektiv studien bygger på är därför 
det pragmatiska lärandeperspektivet där John Dewey haft stort inflytande. Den filosofiska ut-
gångspunkten i den pragmatiska teorin är intresset om hur kunskapen kan användas för män-
niskan i det vardagliga livet (Säljö, 2017). Pragmatismen anser att teori och praktik ska vara 
integrerat och menar att det vi gör praktiskt också kräver en teoretisk tanke. Dewey föresprå-
kade sinnliga upplevelser på skolan och menade att skapande arbete som slöjd har stor påver-
kan på elevens kunskapsutveckling (Säljö, 2017). De slutsatser som framkommer i denna studie 
kan påverkas av den teoretiska utgångspunkten som bland annat fokuserar på teori i samver-
kan av praktik. 

 
Dewey uttryckte en oro över att livet på skolan och livet utanför skolan blev två helt skilda ting 
och ville istället att klyftan mellan dem skulle suddas ut. Han menade att det som eleven lär sig 
på skolan ska också eleven ha nytta av i sin vardag.  
  

En framgångsrik undervisning ska ge barn och ungdomar de redskap de behö-
ver för att leva ett aktivt liv i ett samhälle där kunskaper växer fram genom. 
(Säljö, 2015 s.245) 

 
Dewey ansåg också att skolan fokuserar för mycket på produkten istället för lärandet och pro-
cessen under tiden. Han menar att skolan oftast fokuserar på att eleven ska upprepa vad den 
lärt sig men negligerar att eleven inte alltid kan sätta in sin kunskap i ett sammanhang. Detta 
medför att elevens kunskaper inte förankras i elevens erfarenheter (Säljö, 2017).  
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4.2 Analys av data 
Analysverktyget som använts i detta arbete för att bearbeta data är den fenomenologiska ansat-
sen. Bengtsson (2001) beskriver fenomenologi som ”det som visar sig” vilket innebär att studien 
undersökt fenomenet lek ur informanternas erfarenhet, vilket är vad fenomenologi handlar om 
(Bengtsson, 2001). Denna studie undersöker olika informanters syn och uppfattning på lek i 
relation till den naturvetenskapliga undervisningen. En av fenomenologins grundstenar är att 
se till att informanterna i studien får komma till tal och ge sin syn på fenomenet (Bengtsson, 
2001). Med detta i åtanke har samtliga intervjuer transkriberats, citat är markerade och övrig 
empiri har återgetts på ett så exakt sätt som möjligt, detta för att komma ifrån egna eventuella 
fördomar och uppfattningar om fenomenet.  

 
Att undersöka något så brett som lek kräver en undersökning kring hur informanterna definie-
rar fenomenet, Brinkkjær och Høyen (2013) menar att fenomenologin undersöker den enskilda 
individens upplevelse/uppfattning (Brinkkjær och Høyen, 2013). I denna studie har bland annat 
intervjuer använts för att undersöka hur både lärare och elever ser på lek i den naturvetenskap-
liga undervisningen. Fenomenologins uppgift är att undersöka hur något upplevs innan det blir 
till ett begrepp (Brinkkjær och Høyen, 2013 s.60). I denna studie är det alltså informanternas syn 
på lek som undersökts och sedan försökts sättas in i en kontext. För att samla in information om 
de olika individernas upplevelse och uppfattning om lek har både elever och lärare intervjuats, 
samtliga intervjuer har spelats in och sedan transkriberats för att få med varje enskild individs 
uppfattning. Vidare så har både elever och lärare observerats för att fånga in essensen av både 
deras åsikt och uppfattning samt hur de uttrycker sig.  

5 Metod 
För att samla in studiens empiri har intervjuer av både elever och lärare genomförts samt ob-
servationer av lektioner i naturvetenskapsundervisning. I följande avsnitt presenteras studiens 
metod och underlag under rubrikerna val av metod, urval, intervjuer, observationer, bearbetning av 
data, etiskt ställningstagande och reliabilitet och validitet.  

5.1 Val av metod 
Denna studie är kvalitativ och kvalitativa studier och dess metoder lämpar sig till studier där 
resultatet kan behöva undersökas flera gånger. Eliasson (2013) menar att kvalitativa studiers 
resultat kan kräva tid och förståelse för att kunna dra en riktig slutsats av resultatet. Eliasson 
menar också att i fall där man vill använda sig av flera olika metoder så är en kvalitativ studie 
lämplig (Eliassion, 2013). I denna studie kommer intervjuer samt observationer användas som 
metoder, intervjuerna av elever samt lärare används för att undersöka samtligas synsätt och 
åsikter. Att åskådliggöra andra människors åsikter och synsätt är ett utmärkande drag hos 
kvalitativa studier (Yin, 2013).  
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5.2 Urval  
Skolan i studien utgår både från mitt närområde samt var tillgänglig vilket Bryman (2018) me-
nar är ett bekvämlighetsurval. All kontakt med skolan och lärare har skett muntligt. En skola 
och två klasser, en klass i årskurs 1 samt en klass i årskurs 2 inklusive klasslärare har observe-
rats samt intervjuats i denna studie. Skolan befinner sig i mellersta Norrland och ligger några 
kilometer utanför stadskärnan. Skolan har i denna studie fått det fingerade namnet i Arkenskolan. 
Utöver intervju med klasslärarna och elever som intervjuats i grupp observerades en lektion i 
naturvetenskap där eleverna genomförde en aktivitet som relaterade till ämnet samt en musikal 
om rymden.  
 
Lektionerna som observerats valdes utifrån mitt perspektiv på lärande lek då jag anser att både 
leken som genomfördes i årskurs 1, ”hur går djur” samt musikalen som årskurs 2 gjorde klassas 
som lärande lek. I enlighet med det pragmatiska perspektivet får eleverna i dessa aktiviteter 
lära genom både teori och praktik vilket pragmatismen menar ger positiva effekter på inlär-
ningen (Säljö, 2018).  
 
Nedan följer en lista över de informanter som intervjuats, eleverna var indelade i fokusgrupper 
där alla elever i klassen deltog i grupper om fyra. Samtliga namn som nämns är fingerade.  
 

• Elevgrupper i årskurs 1 
 

• Elevgrupper i årskurs 2 
 

• Klassläraren Malin, årskurs 1. Utbildad grundlärare tidigare år med inriktning sv/so. 

Varit verksam i yrket i 20 år.  

• Klassläraren Kattis, årskurs 2. Utbildad grundlärare årskurs 1-7 med inriktning ma/no. 

Varit verksam i yrket i 15 år.  

5.3 Intervjuer  
Då studiens syfte dels är att undersöka både lärarnas och elevernas synsätt och åsikter är alltså 
intervju en av de valda metoderna, detta är valt på grund av att det är just informanternas syn 
på lek i relation till naturundervisning som är intressant (Bengtsson, 2001). Den valda metoden, 
intervju, möjliggör det att undersöka informanternas uppfattning om lek vilket bidrar till att 
den valda metoden känns relevant för studiens syfte. Just interjvu är en av de vanligaste 
metoderna i kvalitativa studier och Punsch och Oancea (2014) menar att det bästa sättet att få 
informanten att berätta om sin syn på olika saker är att låta informanten berätta om det med 
sina egna ord (Punch och Oancea, 2014).  

5.3.1 Genomförande av intervjuer 
Ett missivbrev (Bilaga 1) mailades till lärarna som i sin tur förmedlade brevet till vårdnadsha-
varna. Vårdnadshavarna blev i brevet tillbedda att signera brevet om de godkände att deras 
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barn deltog i min studie samt informerade om de forskningsetiska principer studien följer. In-
tervjufrågorna arbetades fram med hjälp av forskningsfrågorna samt det teoretiska perspektivet 
som i denna studie är pragmatismen. Intervjufrågorna är därför utformade på ett sådant sätt att 
de undersöker lärandet ur det perspektivet, alltså teori i samspel med praktik. Eleverna inter-
vjuades i grupper om fyra för att eleverna skulle känna sig avslappnande, i denna studie kom-
mer däremot resultatet presenteras som en helklass. Detta görs då resultatet som presenteras 
anses gälla för hela klassen. Som stöd för samtliga elevintervjuer användes bilder från båda 
aktivitetstillfällena. Årskurs 1 fick således titta på bilder från lektionen där de bland annat pro-
vade på att gå som djur och årskurs 2 fick titta på bilder från deras musikal. Bilderna blev ett 
stöd för eleverna som kunde prata utifrån bilderna om de hade svårt att minnas. I denna studie 
har intervjuerna som genomförts varit semistrukturerade, alltså har personen som intervjuat 
utgått från ett färdigt frågeformulär (Bilaga 2. och Bilaga 3.). Däremot är en av uppgifterna per-
sonen i rollen som intervjuare har, att få informanten att känna sig trygg men också att locka 
fram så utförliga svar som möjligt av informanten (Yin, 2013). Under de genomförda intervju-
erna har därför enklare följdfrågor således använts, detta för att få framförallt eleverna att svara 
mer ingående. Källström Cater (2015) menar att det är viktigt att fånga barns synsätt och åsikter 
och att det blir allt vanligare att innefatta barn i exempelvis forskning och andra studier. Däre-
mot menar hon att intervjuer med barn gärna får vara lågt strukturerade där frågorna är mer 
öppna och att barnen själva får styra (Källström Cater, 2015). I denna studie får eleverna tala om 
ett ämne som är bekant för dem, lek, vilket Källström Cater menar kräver mindre anpassningar 
av intervjuaren än om ämnet är av mer komplicerad natur. I en intervju med barn är det också 
fördelaktigt om intervjun startar med frågor som inte relaterar till studiens huvudämne. Käll-
ström Cater menar också att det är fördelaktigt att skapa en relation med personen som ska 
intervjuas genom att leka, rita eller använda sig av leksaker som stöd. Genom att starta med 
några ”uppvärmningsfrågor” kan intervjuaren få möjlighet att skapa en trygg och lugn stäm-
ning och eleverna får känna på hur det känns (Källström Cater, 2015). Detta är något som tagits 
i beaktning när intervjufrågorna utformades.  

5.4 Observation  
Den andra metoden som används i studien är observation. Punch och Oancea (2014) menar att 
en observation både kan vara strukturerad och ostrukturerad och att observatören kan ikläda 
sig rollen som en aktiv observatör eller en icke aktiv observatör (Punch och Oancea, 2014). I 
denna studie har observatören varit en icke aktiv observatör och som stöd har det använts ett 
observationsschema (Bilaga 4.). Observationsschemat arbetades fram med hjälp av studiens 
forskningsfrågor. Fördelen med vald metod är att det varit möjligt att observera elevernas age-
rande under lek i relation till den naturvetenskapliga undervisningen. Nackdelen har varit att 
eleverna genomfört olika aktiviteter vilket medfört svårigheter att jämföra resultatet mellan 
klasserna. Det som en observatör behöver tänka på är vara både flexibel och ha möjlighet till att 
improvisera. Yin menar att du också måste inse att det är svårt att observera alla samtidigt, 
speciellt i en aktivitet där observationsobjekten rör på sig. Att observera samtliga elever samti-
digt har varit svårt speciellt i årskurs 1 där ett par elever avvek från aktiviteten och jag som 
observatör behövde bidra i form av att locka tillbaka eleverna. Detta medförde att jag kan ha 
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missat någonting som pågått under aktiviteten. Vidare behöver man ta i beaktning att både 
observatören och den som blir observerad kan påverka varandras närvaro (Yin, 2014).  

5.4.1 Genomförande av observation 
Läraren till årskurs 1, som observerats fick veta att studien handlade om lek i undervisning och 
i samråd med henne valdes en passande lek ut, leken relaterade till det ämne klassen arbetade 
med för tillfället. En intervjuguide (Bilaga 2 och Bilaga 3) samt ett observationsschema (Bilaga 4) 
arbetades fram med hjälp av studiens syfte samt forskningsfrågor. Innan observationen var jag 
på plats i klassrummet för att hälsa på eleverna och svara på eventuella frågor. Jag såg även till 
att ha allt material som skulle användas, färdigt. I klassrummet var, förutom jag, 15 elever, en 
fritidspedagog och en klasslärare. Observationsschemat (Bilaga 4) användes under observation-
en där fokus låg på att observera elevernas attityd och begreppsanvändande under leken och 
sedan efter leken genomförts. Innan aktiviteten genomfördes hade läraren en kortare genom-
gång om djur och hur de rör sig. Eleverna fick också, muntligt, svara på några frågor om det 
ämne som leken behandlade för att redogöra för elevernas förkunskaper. Aktiviteten som ge-
nomfördes kallades för ”Hur går djur” och är inspirerad av en uppgift i boken Försök med NO 1-
3 av Hans Persson (Persson, 2011). Under lektionen fick eleven bland annat lära sig hur djur kan 
sorteras, grupperas samt några namn på vanligt förekommande arter (Skolverket, 2018). I lgr11 
(2018) framkommer det att ett av kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 
3 är att namnge några djur och kunna sortera dem efter olika egenskaper (Skolverket, 2018) 
vilket är några av de områden läraren benämner. 

 
Den andra klassen som observerats höll precis på med arbetsområdet rymden och jobbade med 
musikalen ”Hallå rymden – hej spejs”. Observationen av den klassen innebar att observationen 
skedde vid uppvisningen av musikalen och sedan intervjuades eleverna om bland annat musi-
kalen. I läroplanen kan vi se att eleverna ska lära sig hur jorden, solen och månens rör sig i för-
hållande till varandra, de ska även få lära sig om månens olika faser (Skolverket, 2018). Denna 
klass arbetade redan med rymden och var i full färd med att träna inför sin musikal "Hallå rym-
den – hej spejs”. Min observation var alltså att delta under deras uppträdande för att sedan, un-
der min intervju med eleverna, undersöka hur de talade om naturvetenskap när de beskrev vad 
de gjort.  

5.5 Bearbetning av data 
Det första steget i analysprocessen var att få en överblick av det insamlade materialet därför 
lyssnades det inspelade materialet av direkt efter genomförd intervju. Därefter transkriberades 
intervjuerna för att få en möjlighet till att återkomma till resultatet flera gånger. Nästa steg i 
processen blev att gallra ur de svar som inte var av intresse för studien, till exempel de upp-
värmningsfrågor som ställdes till eleverna (se Bilaga 3) och andra svar som hamnade utanför 
intervjuguiderna (Bilaga 2 och Bilaga 3). Upprepningar eller ljud som ” eeh, ööh, ” är bortplock-
ade i citaten i studien då dessa inte påverkade informantens svar. Under sorteringsprocessen 
fokuseras det främst på informanternas syn på lek och hur de definierar begreppet lek. Upp-
fattning och definition är vad Brinkkjær och Høyen (2013) menar är vad fenomenologin under-
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söker (Brinkkjær och Høyen, 2013). Det är ur den återstående texten analysen har sin utgångs-
punkt. Till stöd för analysprocessen för observationerna användes observationsschemat (Bilaga 
4). Sortering och nedskrivning gjordes direkt efter genomförd observation. Även här låg fokus 
på att hitta elevernas upplevelse och uttryck för lek i undervisningen.  

5.6 Etiskt ställningstagande  
Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram fyra forskningsetiska principer som denna studie följer. 
Följande redogörs dessa fyra principer samt hur studien följt det. Studien uppfyller informat-
ions- och samtyckeskravet då alla studiens deltagande är informerade om både studien och vad 
den avser handla om samt vilka villkor som gäller för samtliga deltagande. Ett missivbrev (Bi-
laga 1) skickades ut till elevernas vårdnadshavare med information om vad som gäller. Samma 
information delgavs muntligt för den lärare som deltog. De deltagande informerades om att de 
när som helst har rätt att avbryta sin medverkan i studien samt att allt deltagande var frivilligt. 
Samtliga deltagare är, enligt konfidentialitetskravet, helt anonyma och alla information behand-
las konfidentiellt, studien följer även detta genom att samtliga deltagandes namn samt skolans 
namn är fingerade. All insamlad empiri samt alla uppgifter används enbart i forskningssyfte 
och därmed uppfyller studien även nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

5.7 Reliabilitet och validitet  
Med reliabilitet menar Eliasson (2013) att det handlar om pålitlighet och frågan om studien 
skulle uppnå samma resultat som studien upprepas ställs (Eliasson, 2013). I denna studie har 
samtliga intervjuer dokumenterats och transkriberats och så även observationerna. I bilagorna 
(2,3 och 4) återfinns de intervjufrågor och observationsschema som använts i denna studie vil-
ket gör det möjligt att upprepa studien. Detta bidrar till att studiens reliabilitet ökar då det är 
möjligt att genomföra studien igen med hjälp av både intervjuguide och observationsschema. 
Validitet innebär att studien är trovärdig och att studien undersöker vad den ämnar undersöka. 
För att säkerställa detta menar Eliasson att det kan vara fördelaktigt att ha sin frågeställning 
klar för sig så att studiens syfte undersöks (Eliasson, 2013). För att säkerställa detta har studiens 
syfte samt frågeställning kontinuerligt tagits i beaktning under intervjuer och observationer så 
även under skrivandet. De deltagande informanterna har svarat på studiens frågeställningar 
genom att intervjuernas frågor anpassats efter studiens syfte vilket Eliasson menar bidrar till att 
ge studien validitet. Yin (2013) menar att det sällan går att generalisera studier som är av kvali-
tativ ansats då dessa studier oftast undersöker enskilda individers åsikt, uppfattning eller fe-
nomen (Yin, 2013). Denna studie undersöker både elever och lärares upplevelse eller uppfatt-
ning om fenomenet lek i undervisningen, detta gör att studiens resultat är baserat på deras unika 
uppfattning vilket leder till att det inte går att generalisera denna studies resultat.  

6 Resultat  
Resultatet på de observationer och intervjuer som genomförts presenteras i detta avsnitt. Nedan 
följer en redogörelse för vad som framkom under observationerna och de är uppdelade i två 
delar, observation årskurs 1 och observation årskurs 2. Sedan följer en redogörelse för vad som 
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framkommer under intervjuerna, dessa är uppdelade i intervjuer med elever samt intervjuer med 
lärare.  

6.1 Observation årskurs 1 
Lektionen startar med att jag berättar vem jag är och vad jag ska göra. Läraren introducerar 
lektionen ”Hur går djur”. De pratade i helklass om olika djur och vilka som går på två, fyra, sex 
och åtta ben. Till stöd använde läraren sig av en Powerpoint som visade bilder på djur samt 
flera olika korta videoklipp där de tydligt kunde se hur djur rör sig. Det var tydligt att förkun-
skaperna varierade hos eleverna, vissa av eleverna kunde använda sig av flera korrekta be-
grepp så som ”mångfoting” om tusenfotingen och ”kattdjur” om lejonet. För vissa av eleverna 
var det helt ny information de tog del av och hade således ingen större förkunskap om ämnet.  
 
Lekaktiviteten gick sedan ut på att eleverna skulle få testa att gå som de djur de lärt sig om där-
ibland, myra, spindel och kamel. De flesta elever använde sig av kunskapen de nyss tagit del av 
och försökte göra exakt som djuren medan en del elever kom upp i varv och hade svårt att fo-
kusera på uppgiften. Lärarens roll under aktiviteten var att stötta de elever som behövde stöd, 
hjälpa de som behövde fokusera samt påminna om instruktionen.  
 
Innan lektionen avslutades samlades de och samtalade om vad de gjort under lektionen. Lära-
ren ställde en del öppna frågor och några var mer ledande när läraren ansåg att eleverna be-
hövde mer stöd för att kunna ge svar på frågorna.  

6.2 Observation årskurs 2 
Observationen av årskurs 2 bestod av att vara publik i deras musikal ”Hallå rymden – hej spejs”. 
Denna musikal var något eleverna tränat på under våren och musikalen var också arbetssättet 
läraren valt för att arbeta med arbetsområdet rymden. De hade själva gjort scenkläderna, där 
planeterna, solen och månen bestod av kartong. I läroplanen (2018) framkommer det i skolans 
mål, att eleven ska få möjlighet att ”använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom 
språk, bild, musik, drama och dans(…)” (Skolverket, 2018 s.12). I musikalen arbetade klassen 
tematiskt med flera ämnen och förutom naturvetenskap så behandlades bild, musik, idrott och 
hälsa och svenska. Musikalen går in under begreppet lärande lek då eleverna bland annat fått 
träna på musiklek när de tränade på rörelserna till både musik och sång. Det har också funnits 
delar av förberedelserna som bestått av improvisation runt manus och dialoger samt bland 
annat planeternas rörelser där eleverna fått fundera och prova för att få det rätt.  
 
Eleverna framförde musikalen med sång, dans och dialog. Musikalen pågick i ca: 40 minuter 
och under den tiden fick vi i publiken lära oss om hur det blir sommar, vinter, natt och dag på 
jorden och även om planeter och månens bana runt jorden. Elevernas manus var framtaget av 
Gehrmans musikförlag och eleverna visade prov på flera korrekta begrepp när de gestaltade 
Vintergatan, när de förde dialoger mellan astronauter och guiden Gudrun samt när de sjöng 
sånger. Sångerna behandlade bland annat solsystemet, månens faser, jorden, solens och månens 
rotation och årstiderna och varför det blir vinter eller sommar.  
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6.3 Intervjuer med elever 
Analysverktyget som använts vid analysen av den insamlade empirin är fenomenologin därför 
har det fokuserats på elever syn på lek i undervisningen. Samtliga informanter har fått komma 
till tals och gett sin syn på fenomenet. Intervjuerna är indelade efter studiens forskningsfrågor. 

6.3.1 Hur uttrycker eleverna det naturvetenskapliga kunskaps-
innehållet efter inslag av lek i undervisningen?  

Genom att titta på bilderna kan samtliga elevgrupper berätta vad det är de gör på bilderna. 
Årskurs 1 som lekt ”Hur går djur” resonerar tillsammans om bland annat antal ben de tillsam-
mans har på bilden och kan genom den kunskapen de nyss lärt sig komma fram till om de är en 
myra eller en spindel. En elev uttrycker ”Vi har sex ben, då är vi myror. Eller vänta, är vi spind-
lar? Nej, förresten. De har 8 ben”. De kan beskriva både spindeln och myrans sätt att lyfta på 
benen och i vilken ordning de lyfter varje ben, detta är någonting de provat på under lektionen. 
En elev beskriver ”myrans sätt att gå var svårast för det var så svårt att komma ihåg vilken ord-
ning benen skulle gå”. Eleverna kan även visa med kroppen hur kamelen går och en elev be-
skriver det som att kamelens armbågar är felvända. De hjälps åt att komma ihåg det korrekta 
namnen på gångstilen och efter några försök kommer de ihåg namnet. ”Pass… pass-någonting. 
Passgång!”. 
 
Eleverna som uppträtt med musikal berättar om samtliga planeter, solen och månen som de 
gestaltar på bilderna. ”Titta där är Tellus” utbrister en elev. ”Tellus är jordens riktiga namn”. 
Eleverna berättar också om bilden där de föreställer Vintergatan och räknar återigen upp alla 
planeternas namn med hjälp av ramsan: mor vattnar jorden medan jag sätter ut nya plantor. Ram-
san är en memoreringsramsa där varje ords första bokstav symboliserar en planet, exempelvis: 
mor – Merkurius, vattnar – Venus osv. Ramsan hade eleverna lärt sig till musikalen.  
 

Fast nu säger man inte plantor längre, för Pluto är en dvärgplanet. Nu säger man ”mor 
vattnar jorden medan jag sätter ut nejlikor” berättar en elev. ”Ja, man trodde att Pluto 
var en planet när den här musikalen skrev” fortsätter en elev.  

 
Eleverna kan också återge varför jorden har en axel och vad den innebär 
 

Här kan vi se att jorden har en axel, det betyder att den lutar lite. (Eleven börjar se-
dan sjunga på en låt från musikalen). En axel går igenom den och ger den rätta lutningen. 
För vädret spelar det stor roll att den alltid lutar åt samma håll (Samtliga elever stämmer 
in och sjunger hela låten Sambalans för mig”).  
 

En elev berättar om jordens axel 
 
Rakt igenom jorden går en axel, den är som en osynlig linje som går genom jorden så 
den kan rotera. Om den inte funnits skulle det bli katastrof, då skulle vi glida ut i 
rymden och frysa ihjäl.  
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Eleverna kan väldigt detaljerat förklara både var sambalans och zenit är och samtliga intervju-
grupper använder sångerna för att kunna förklara. En elev förklarar planeternas ordning i sol-
systemet och berättar att han gestaltade månen.  
 

Jag var månen och jag skulle sjunga en sång. Jag skulle röra mig runt jorden. Solen 
stod i mitten och jorden snurrade runt solen och månen snurrade runt jorden. Jag 
hade en kartong med gult i mitten. Jag gick alltid med det gula mot jorden. För att 
den har bara en sida mot jorden. Här är ju månens faser (sjunger) ny och ny och ny 
och ny och halv och halv och halv och sen hel och hel och hel och hel och halv och halv och 
halv igen.  

 
Samtliga elevgrupper från båda årskurserna är överens om att det har varit roligt att göra 
någonting annat än att sitta i skolbänken. Däremot är de blandade åsikter när frågan ”har ni lärt 
er någonting av musikalen/hur går djur?” ställs. Några av eleverna menar att de inte lärt sig 
någonting och några berättar att de lärt sig jättemycket.  
 

Jag skulle inte lärt mig lika mycket om jag suttit i skolbänken i klassrummet. Om 
vi bara läst om rymden i en bok så skulle det inte sitta på samma sätt. Nu har vi 
fått röra på oss som planeterna. Jag fick dessutom vara Uranus och den rör sig 
inte som de andra planeterna. Axeln är helt fel för de tror att den krockat med 
något.  

 

Slutligen uttrycker flera elever i båda årskurserna att de gillar ”No” och att de gärna skulle vilja 
ha det oftare. ”Jag vill fortsätta jobba med rymden resten av året” uttrycker en elev i årskurs 2 
och flera av klasskompisarna stämmer in. ”Det var ju roligt när vi byggde kulbana också” 
minns en annan klasskompis i årskurs 2 och de återberättar hur de gått till väga med konstrue-
randet av kulbanorna. En elev i årskurs 1 fastnar för det här med djur och hur de kan kategori-
seras och säger ”när jag blir stor ska jag fånga in massvis med djur och sortera dem i olika lådor 
och burkar”. 

6.4 Intervjuer med lärare  
Även vid analysen av dessa intervjuer har den fenomenologiska ansatsen använts, det har fo-
kuserats lärares syn på lek i undervisningen. Samtliga informanter har fått komma till tals och 
gett sin syn på fenomenet 
 
Båda klasslärarna hade svårt att definiera begreppet lek och lärande lek. Malin menar att lek för 
henne innebär ett sätt att inhämta kunskap.  
 

Det handlar väl om att variera undervisningen. Jag tror inte att de tänker på att de lär sig, 
typ Ån nu ska jag lära mig det här när vi leker. Utan det blir mer Oj nu har jag lärt mig det här. 
De inhämtar kunskap i leken. Jag tror inte de tänker på att det är naturvetenskap och att 
de lär sig specifika saker (Malin).  
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Båda klasslärarna är också överens i att de tror att eleverna minns den praktiska undervisning-
en bättre och längre. Kattis menar att eleverna fortfarande använder både texter och sånger från 
musikalen när de samtalar om rymden. Malin menar att muskelminnet kan hjälpa eleverna att 
minnas längre och kanske också få en annan förståelse. ”Jag är helt säker på att flera av eleverna 
testat gå som olika djur på rasten och att de lekt flera djurlekar” gissar Malin.  

6.4.1 Hur uppfattar/upplever läraren att eleverna lär sig av lek i 
naturvetenskap?  

Malin och Kattis är eniga i att elever lär på olika sätt och att det är viktigt att eleverna får prova 
på olika sätt att lära sig saker. Malin som arbetar i årskurs 1 menar att hennes klass kräver både 
tid och resurs och att hennes elever behöver röra på sig och att det gärna blir väldigt varierat för 
att hålla intresset uppe. Dessutom menar hon att det blir en hel del konfliktlösning när de arbe-
tar praktiskt men hon anser samtidigt att det i sig också är ett lärande. Kattis berättar att hon 
gärna använder sig av lek och framhäver att alla elever är olika men att en variation i undervis-
ningsmetoder är att föredra. ”De här små barnen de kan inte veta när de lär sig bäst. Har de 
aldrig fått testa flera olika metoder så kan de inte veta vilka som passar dig bäst” säger Kattis 
och fortsätter med att förklara hur hon försöker presentera flera olika sätt att lära sig på.  
 
Malin och Kattis talar om elever som kan ha svårt att fokusera av olika anledningar. Malin me-
nar att de elever som har svårt att fokusera vid undervisning som sker sittandes i bänken också 
har svårt att fokusera när de använder sig av lek. Hon tänker att det är en större utmaning med 
dessa elever och att det ibland kanske finns andra svårigheter för dem än bara att fokusera. 
Kattis berättar att hon har en elev som haft sorg som fått lekarbete som terapi. Eleven hade av 
naturliga skäl mycket svårt att fokusera på skolan och fick därför lekarbete som terapiverktyg 
via sjukvården som ett sätt att bearbeta sorgen. Kattis upplevde det som ett bra sätt att hantera 
en sådan situation på och att det dessutom blev ett stöd för vårdnadshavaren som inte riktigt 
kunde stötta upp hemma. Kattis berättar också att hon använt sig av seriesamtal för att lösa 
konflikter i klassen, hon har då använt sig av figurer eller sketcher där elever fått spela upp eller 
agera på ett sätt för att hantera de olika situationerna som uppstått. 
 
Kattis berättar att de lekte harmamman i höstas, vilket är en kurragömmalek. Hon menar att den 
egentligen inte är någon ”lärande lek” men att de talade om den efteråt och att eleverna fick 
reflektera och diskutera och på så vis så blev det ju ett lärtillfälle. ”All lek är lärande om man 
reflekterar över det” menar Kattis. Däremot anser hon att det alltid behövs återkoppling och 
reflektion över det efteråt då barnen ännu har svårt att koppla lek till lärande. I detta instämmer 
Malin som menar att eleverna själva tycker lek i undervisningen är roligt men att de har svårt 
att koppla kunskapen till leken. Att eleverna har svårt att koppla lärandet till lek och tvärtom 
framkommer flera gånger under båda intervjuerna. Kattis berättar att hon uppfattat att hennes 
elever haft svårt att koppla musikalen till undervisning i naturvetenskap.  

 
”Varje vecka delas eleverna upp i grupper och skriver veckobrev som skickas ut till för-
äldrarna. Varje grupp får skriva om ett ämne vi arbetat med i veckan. När vi arbetat med 
musikalen har den inte nämnts under naturvetenskapsämnet utan den har skrivits under 
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rubriken övrigt. Det har inte kopplat det till naturvetenskap och det blir tydligt att vi lärare 
hela tiden måste koppla det till lärandet och inte låta det bli hängande i luften” (Kattis).  

 
Kattis menar att hon gärna arbetar tematiskt och integrerar flera ämnen. ”Att integrera är ju 
superbra och jag vill bli bättre på att integrera”. Med musikalen, berättar Kattis, att hon kunde 
koppla samman naturvetenskapen med musiklek, bild och svenska. ”Jag har sådan mottaglig 
grupp och försöker alltid söka efter liknande material i andra ämnen också”. Hon berättar också 
att hon sällan känner sig styrd om hon väljer att inte integrera med andra ämnen som ett exem-
pel på en sådan aktivitet nämner hon älg-leken. Hon menar att den leken är en ”ren NO-grej” 
och att hon även gärna använder sig av sådana aktiviteter också.  

6.4.2 Elevernas förståelse efter lek i undervisningen 
Malin upplever att det är väldigt varierat hur eleverna använder sig av exempelvis nya be-
grepp. ”Jag kan säga en på rak arm som kan snappa upp det direkt. De andra behöver nog öva 
och träna lite genom upprepning för att det ska fastna”. Hon menar att det märks på hur ele-
verna talar hemma med föräldrar. ”Vissa kan ju fundera och spinna iväg hur långt som helst 
medan andra mest sitter och lyssnar. Jag hoppas ju på att de också lär sig” menar Malin.  
 
Kattis berättar att hon tycker att eleverna använder sig av begreppen efteråt. Hon menar att det 
är fördelaktigt att använda de rätta orden och begreppen tidigt så att eleverna får förståelse för 
innebörden vilket också kan leda till djupare förståelse. ”Nackdelen om eleverna får lära sig fel 
begrepp är att det är svårt att lära om sedan” berättar Kattis.  

 
När det kommer till lek som undervisningsmetod menar både Kattis och Malin att det är väl-
digt individuellt för hur eleverna uppfattar det. Kattis känner att hon ofta behöver berätta för 
eleverna innan de gör en lärande lek vad de kommer få testa på och sedan plocka upp det igen 
efteråt. Hon känner att eleverna annars tror att de leker en styrd lek som ”belöning” eller som 
en pausaktivitet. Kattis berättar att hon gärna använder sig av alternativ till skolbänks-
undervisning och berättar att hon alltid försöker jobba både praktiskt och teoretiskt.  Hon säger 
att det kan vara teater om rymden eller skapande av kroppen i arbetet om människokroppen 
men att mixen av teori och praktik genomsyrar hennes undervisning.  

 
Årstiderna är perfekt att arbeta med utomhus, förstås. Jag är gärna ute i alla väder, 
det finns alltid någonting att lära sig. Eleverna verkar älska det också. Tidigare hade 
vi en heldag ute när vi bara arbetade med naturvetenskap och eleverna älskade det. 
Det är visserligen oklart om de såg det som lärande eller lek men hur som helst har 
de fått kunskapen oavsett om de förstår det eller inte (Kattis).  

 
Samtidigt menar Kattis att gruppen styr en del över vilka aktiviteter hon använder i undervis-
ningen. Hon menar att hennes nuvarande klass uppskattar drama, lek och att få uttrycka sig 
med kroppen men att hon tidigare haft klasser där det inte varit tänkbart att genomföra exem-
pelvis en musikal.  
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Det händer ju ibland att det är elever som inte vill delta i leken, men jag anser att 
det är en lärsituation precis som vilken som helst. MEN man måste känna gruppen 
innan så jag känner individerna och vet vad de klarar av. Men i många fall anser 
jag att man inte kan välja att inte vara med och att lek också är en del av undervis-
ningen som man är med på. Men det måste få bero på klass och tillfälle också. Det 
måste finnas utrymme för en fingertoppskänsla (Kattis).  

 
Lärarna berättar att de använder sig av olika sätt efteråt för att utvärdera om eleverna lärt sig 
någonting. De tar båda upp ”exit ticket” och ”sant eller falskt” som går ut på att läraren exem-
pelvis ställer påståenden som handlar om det område de lärt sig om på lektionen. Detta gör att 
läraren ganska snabbt kan se om eleverna är med på tåget eller inte, samt att det möjliggör för 
att repetera begrepp med eleverna. Utöver det menar de både att de försöker koppla samman 
leken med teori efteråt för att binda ihop vad de pratat om och lärt sig. Malin menar att den 
lektionen som observerats innehållit många visuella hjälpmedel och att hon anser att detta hjäl-
per eleverna att minnas och förstå. 
 
Slutligen menar lärarna att de både vill bli bättre på att använda sig av lek i undervisningen 
men Malin menar att hon upplever det svårt att hitta aktivitet som bjuder in till olika lärstilar 
under vissa perioder. Hon menar att det dels beror på tidsbrist och att hon ofta 
der ”gammalt beprövat” material istället för att söka nytt och ”roligt”. Men samtidigt menar 
hon att ”mycket lek sker i undervisningen fast jag inte alltid tänker på att det är lek”.  

7 Diskussion 
Nedan kommer jag sammanfatta, diskutera och analysera mitt insamlade material i relation till 
den forskning och det teoretiska perspektiv som tidigare presenterats. Det diskuteras hur lärar-
nas syn på hur elever lär av lek i den naturvetenskapliga undervisningen ser ut samt hur ele-
verna uttrycker det naturvetenskapliga innehållet efter inslag av lek i undervisningen. Sedan 
följer en metoddiskussion där den valda metoden diskuteras. Avslutningsvis presenteras de 
didaktiska implikationerna och förslag på vidare forskning.  

7.1 Resultatdiskussion  
Att det är svårt att definiera begreppet lek är det många som är överens över (Elm Fristorp, 
2012, Persson, 2006 och Lillemyr, 2016). Även under intervjuerna märkts detta då min definition 
av lek inte riktigt stämde överens med studiens informanters definition. Detta har medfört att 
det varit svårt att säga vad som inte är lek och gränsen mellan när leken slutar och när leken 
börjar har visat sig vara flytande. Min definition av lek har förändrats under studiens gång och 
är inte densamma som den var innan studiens start. Jag anser att min definition ändrats både på 
grund av den forskning och litteratur jag tagit del av men också på grund av informanternas 
syn på lek. Tidigare har jag sett lek i undervisning som en aktivitet som i princip kan vara vad 
som helst, förutom att sitta i skolbänken och läsa vilket inte stämde in med informanternas syn. 
Informanterna såg lek som ett komplement till undervisningen och ett verktyg för att inhämta 
kunskap och de menade att lek i undervisningen bidrar till en mer varierad undervisning. Där-
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emot hade Malin svårt att se att många av hennes aktiviteter var lärande lek även om jag ansåg 
att de var av lekande karaktär och Malin menar att ”det sker nog mycket lek i undervisningen 
fast varken jag eller eleverna tänker på det”.  

7.1.1 Hur eleverna uttrycker det naturvetenskapliga kunskaps-
innehållet efter inslag av lek i undervisningen 

Resultatet visar att eleverna kan flera korrekta begrepp efter sin undervisning med inslag av lek. 
Eleverna som haft musikal har haft fler lektioner efteråt där läraren belyst begreppen, jämfört 
med eleverna som lekt leken ”hur går djur”. Det märks en viss skillnad på dem, dock är det 
oklart på om det beror på de olika aktiviteterna, åldersskillnaden eller tidsaspekten. Persson 
(2016) menar att det har en positiv effekt att lek uppföljs av en lärare som kan belysa nya be-
grepp för eleverna och hjälpa dem med sambanden mellan lek och lärande (Persson, 2016). 
Detta är något Kattis belyser under intervjun när hon nämner att eleverna har lärt sig men att de 
verkar osäkra på när lärandet skett. Eleverna som lekt ”hur går djur” fick inte möjlighet att dis-
kutera leken och begreppen med läraren efteråt då intervjun genomfördes direkt efter, därför 
kunde liknande slutsats inte dras. Eleverna i årskurs 2 som genomfört musikalen har stor nytta 
av de sånger och rörelser de gjort under musikalen och det märks genom att de citerar repliker, 
sånger och visar planeternas rörelser med armar och händer. Något som inte framkommer är 
om eleverna lärt sig samt kommit ihåg lika bra med en icke praktisk undervisning.   
 
Precis som lärarna i studien anser Johansson och Pramling Samuelsson (2007) att barn lär på 
olika sätt (Johansson och Pramling Samuelsson, 2007). Detta blir tydligt under intervjuerna med 
eleverna där en del av eleverna inte anser att de lärt sig någonting under lek medan en del ele-
ver hävdar att de lärt sig betydligt mer i lärande lek än om de suttit och läst i en skolbok. Här 
blir det oklart om eleverna vet att de inte lärt sig någonting av lärande lek eller om de tror att de 
inte lärt sig någonting. Det som kommer till uttryck under intervjuerna är att även de elever 
som säger att de inte lärt sig något, faktiskt kan återberätta med korrekta begrepp och att de 
använder sig av exempelvis rörelser för att återge innehållet under lektionen. Detta relaterar till 
Perssons (2006) studie som visade att elever har svårt att överföra lek till verklighet men att de 
ändå lär sig använda begrepp (Persson, 2006).  

7.1.2 Positiva effekter av lärande lek i den naturvetenskapliga 
undervisningen 

Resultatet visar att båda lärarna är eniga i att elever behöver få en varierad undervisning för att 
kunna hitta sitt sätt att lära. Kattis menar att läraren behöver presentera flera olika inlärnings-
sätt för eleverna i de tidigare årskurserna och säger ”De här små barnen de kan inte veta när de 
lär sig bäst”. Varierad undervisning beskrivs även i läroplanen (2018) under skolans uppdrag 
där vi kan se att skolan ska erbjuda en varierad undervisning för att bidra till elevernas utveckl-
ing (Skolverket, 2018). Malin framhäver att lärande lek i klassrummet kan leda till både konflik-
ter och konfliktlösning men menar att detta också kan vara en del av lärandet. Detta påvisar 
bland annat Knutsdotter Olofsson (2003), Lillemyr (2016) och Johansson och Pramling Samuels-
son (2007), som menar att barn i lek utvecklar en kommunikativ kompetens som kan stå som 
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grund för elevernas lärande och förmåga att skapa. Vilket de skulle kunna lärt sig genom att 
lösa konflikter. Utöver detta får elever i lek lära sig om det sociala samspelet med turtagning 
och att läsa andras kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstlägen (Knutsdotter Olofsson, 2003, Lil-
lemyr, 2016 och Johansson och Pramling Samuelsson, 2007). Detta kan tolkas som att lek i alla 
former utvecklar barn på flera olika sätt och har många positiva effekter på både det enskilda 
barnet och barn som grupp och att det kan ha en positiv inverkan på gruppdynamiken.  

 
Något som framkommer i läroplanen (2018) under skolans värdegrund är att ”(…) undervis-
ningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2018 s.6). Johansson och Pramling Samuelsson 
(2007) menar att den pedagogiska verksamheten faktiskt gör motsatsen och att den är byggd på 
ett sådant synsätt, att alla elever lär på samma sätt (Johansson, Pramling Samuelsson, 2007). Ett 
sådant synsätt kan göra att undervisningen riskerar att inte passa alla med tanke på att eleverna 
inte alls lär på samma sätt (Boström och Svantesson, 2007). Szczepanski (2008), framhäver just 
naturvetenskap som ett ämne där det är fördelaktigt att använda sig av exempelvis lek i under-
visningen. Han menar att mixen av teori och praktik leder till en framgångsrik inlärning, fram-
förallt menar han att det är positivt för yngre elever att få använda flera av sina sinnen 
(Szczepanski, 2008). En mix av teori och praktik är något den pragmatiska ansatsen framhäver 
och Dewey menar att praktik också kräver en teoretisk tanke och att teori och praktik kan vara 
integrerat (Säljö, 2017).  
 
Resultatet av min studie visar att båda lärarna framhäver att eleverna lär på olika lekfulla sätt 
och att de båda gärna varierar sin undervisning. De berättar också att de båda har elever som 
har svårt med koncentration i samband med undervisningen vilket leder till att lärarna prövar 
flera olika undervisningssätt. Malin ser ett mönster hos de elever som har svårt att koncentrera 
sig, hon menar att dessa elever har lika svårt att koncentrera sig i lek som när de sitter och läser 
i skolbänken, svårigheter med koncentration syntes under observationen hos några av eleverna, 
som hade svårt att delta i aktiviteten. Sandén (2005) nämner i sin studie att elever som har svå-
righeter med koncentrationen kan ha hjälp i det specialpedagogiska lekarbetet (Sandén, 2005). 
Min tolkning av skolan idag, är att sådana elever finns i många klasser oavsett om de uttalat har 
behov av särskilt stöd eller inte. Sandén menar att lekarbete kan vara ett fungerande verktyg för 
flera elever och vid olika situationer och nämner även att barn i sorg kan finna stöd i lekarbetet. 
Kattis nämner detta under vår intervju och berättar att hon i samarbete med sjukvården stöttat 
en elev i sorg där lekarbetet fick en viktig roll för att eleven skulle kunna ta sig vidare. Kattis 
berättar att hon, eleven och några klasskompisar lekte med figurer och iscensatte olika händel-
ser som ett sätt att hantera sorgen. Utöver detta berättar Kattis att hon använt sig av seriesamtal 
för att lösa konflikter. Här har eleverna fått olika roller och dramatiserat händelser eller situat-
ioner och på så vis ökat förståelsen för varandra olikheter. Detta binder ihop vad Sandén pre-
senterat i sin studie där det visats sig att barn med hjälp av lek kan forma och ordna sina tankar 
och upplevelser och på så vis få en förståelse för specifika händelser. Lekarbetet kan även sti-
mulera elever som är otrygga, har negativ självbild och barn som är stimulistyrda. Sandén me-
nar att lekarbetet ger barnen möjlighet att utveckla sin kognitiva och emotionella utveckling och 
hjälpa dem att förstå både sina egna och andras känslor (Sandén, 2005). Detta tolkar jag som att 
lek, både som specialpedagogiskt verktyg och som komplement till undervisningen, ger posi-



27 

tiva effekter för den enskilda individens sociala utveckling. Läroplanen (2018) stämmer in i att 
lek bör förekomma i undervisningen och det framkommer bland annat i skolans uppdrag att en 
kreativ undervisning i samspel med lek ska vara en grundläggande del i elevens lärande (Skol-
verket, 2018). Detta i sin tur samspelar med de intervjuer som genomfördes med lärarna som, 
precis som tidigare nämnt, arbetar med en varierad undervisning där lek får plats som metod 
till undervisningen.  
 
Något som resultatet också visade är att eleverna tycks ha svårt att koppla lek till lärande. Pers-
son (2006) framhäver detta i sin studie och Perssons resultat visar bland annat att elever har 
svårt att överföra lek till verklighet (Persson, 2006). Bland annat nämner Kattis ”älgleken” där 
eleverna får lära sig hur arter påverkar varandra där hon upplevde att eleverna hade mycket 
svårt att efteråt sammanfatta vad de gjort under leken. Eleverna hade inte alls förstått samban-
det och kunde inte koppla ihop lärande och lek. Båda lärarna i denna studie nämner flera 
gånger att eleverna särskiljer lek från lärande och att eleverna har svårt att se att de lär sig 
någonting när de leker. Detta kan bero på att fenomenet lek är svårt att definiera och att elever-
na inte har samma definition på det som läraren (Elm Fristorp, 2012, Persson, 2006 och Lillemyr, 
2016). Efter lek i undervisningen menar båda lärarna att det är viktigt att återkoppla efteråt, att 
de tillsammans i helklass lyfter vad de gjort och vad leken har betytt och vad den kan ha inne-
burit. Bland annat lyfts musikalen Hej Spejs fram och Kattis menar att hon uppfattat det som att 
eleverna lärt sig massvis genom den. De kan, flera veckor efter musikalen, återberätta hur solen 
och planeterna rör sig i förhållande till varandra och att eleverna använder sig av sångerna som 
hjälp att minnas. Att koppla lärandet till både introduktion, genomförande och återkoppling av 
leken är viktigt, framförallt när det kommer till nya begrepp (Persson, 2006) viktigt är också att 
synliggöra lärandet för eleverna och även för läraren (Elm Fristorp, 2012). Detta är något som 
Kattis gjort innan, under och efter musikalen då eleverna förstå fått läsa och arbeta teoretiskt för 
att sedan få repetera, uppträda och sedan reflektera efteråt. Persson (2006) menar också att det 
kan vara fördel att ta upp en diskussion flera gånger efter att eleverna genomfört en lek för att 
säkerställa att de förstått (Persson, 2006). En fråga som blir relevant: är det viktigt att eleverna 
vet att de lärt sig någonting? Vad är viktigast? Att eleverna lär sig någonting eller att de förstår 
att de lär sig någonting. Även Kattis nämnde detta, att hon ibland är osäker på om eleverna 
förstår att de har lektion eller om de tror att de har lek när de har inslag av lek i den naturveten-
skapliga undervisningen. Hur som, menar Kattis, så lär de sig och att det ligger i fokus för 
henne. Detta strålar samman med studiens teoretiska perspektiv där Deweys tankar menade att 
skolan har för stort fokus på produkten istället för lärandet och resan eleverna gör. Dewey an-
såg att skolan hellre fokuserar på att eleven ska kunna någonting och presentera det, istället för 
att fokusera på om eleven förstått vad den lärt sig. Att ha en undervisning med fokus på återbe-
rättande istället för förstående gör att elevens kunskaper inte förankras i elevens erfarenheter 
(Säljö, 2017). Att bedriva en meningsskapande undervisning är att utgå från elevernas värld och 
erfarenheter för att underlätta för deras inlärning. Läraren bör kunna utgå från elevens intresse 
och kunna följa deras lekfulla sätt, först då kan lek och lärande få gemensamma nämnare som 
lust, kreativitet och meningsskapande (Elm Fristorp, 2012 och Johansson och Pramling Samuelsson, 
2007).  
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Resultatet visar att lärarna upplever att eleverna uttrycker det naturvetenskapliga innehållet på 
olika sätt. Malin berättar bland annat om en elev som kan återge samtliga begrepp efteråt men 
menar att alla de andra kräver mer tid och repetition för att kunna använda sig av de nya be-
greppen. Detta visar återigen att eleverna lär på olika sätt och att de även uttrycker sin kunskap 
på varierande sätt. Genom att läraren har kunskapen om hur eleverna lär och visar sin kunskap 
kan undervisningen anpassas och förhoppningsvis leda eleverna framåt i sin kunskapsutveckl-
ing (Boström och Svantesson, 2007). Vilket leder till att läraren först måste skapa en relation till 
eleverna för att sedan kunna anpassa undervisningen (Lillemyr, 2009, Skolverket, 2018) 
 
Intervjuerna med eleverna visar att de använder sig av begreppen efteråt, till viss del. Framför-
allt verkar det framgångsrikt för eleverna när de fått möjlighet att repetera begreppen vid flera 
tillfällen efteråt. Kattis menar att det är en fördel att eleverna direkt får lära sig de korrekta be-
greppen och att det kan vara svårt att lära om sig senare. Att läraren har en viktig roll för ele-
vens utveckling i den naturvetenskapliga undervisningen är tydligt, Elm Fristorp (2012) fram-
häver detta och menar att lärarens kompetens kan vara avgörande för hur eleven utvecklas 
inom den naturvetenskapliga undervisningen. Precis som Kattis och Malin beskriver verkar 
samtliga elever ha god kunskap om de stoff som presenterats under lektioner med lek som in-
slag och Malin funderar på om det kan ”fastna” bättre genom att göra någonting praktiskt. 
Detta stämmer till viss del in på läroplanens (2018) formulering där ”undervisningen ska an-
passas till varje elevs förutsättningar och behov” samt att ”främja lärande där individen stimul-
eras att inhämta och utveckla kunskaper” (Skolverket, 2018 s.6-7). En diskussion som skulle 
kunna göras är: om eleven får mer motivation och ett större engagemang om undervisningen 
möter eleven där den är trygg, i leken (Elfström, 2014). Leken kan vara en manege där eleven 
känner att den ”kan”, har kontroll och att den känner sig trygg vilket lärande kan ha en tendens 
att motverka då det visat sig att barn inte alls förknippar lärande med lust (Johansson och 
Pramling Samuelsson, 2007).  
 
Något annat som framkommer som en viktig roll hos läraren för att främja elevens intresse för 
naturvetenskap, är kommunikation mellan elev och vuxen. Elm Fristorp (2012) menar att det 
kan vara avgörande att ha en väl fungerande kommunikation när det kommer till att få alla 
elever engagerade i den naturvetenskapliga undervisningen, framförallt om det handlar om lek 
eller annan praktiskt aktivitet. Det visar sig också att elever som känner sig delaktiga och enga-
gerade i den naturvetenskapliga undervisningen i de tidigare åldrarna kan vara mer benägna 
att välja inriktningar inom naturvetenskap och teknik när de blir äldre (Elm Fristorp, 2012). 
Detta kunde till viss del ses hos de intervjuade eleverna där flera av eleverna uttryckte att de 
ville arbeta mer med naturvetenskapliga ämnena.  

7.2 Metoddiskussion  
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lek fungerar som undervisningsmetod till 
den naturvetenskapliga undervisningen. För att samla in min empiri användes intervjuer och 
observationer. Då denna studie undersöker ett fenomen där den enskilda individens uppfatt-
ning om fenomenet är i intresse menar Eliasson (2013) och Yin (2013) att en kvalitativ ansats är 
att föredra. De metodval som gjorts i studien har medfört både för – och nackdelar, fördelen har 



29 

varit möjligheten att observera både lärare och elever under tillfällen då lärande lek varit i fokus. 
Det har också varit fördelaktigt att få intervjua informanterna och fått möjlighet att höra deras 
synsätt och åsikter (Yin, 2013). Intervjuerna med eleverna var en utmaning då det krävdes en 
del uppvärmningsfrågor och prat om annat för att få dem att känna sig bekväma i situationen 
vilket ledde till att det blev svårt för dem att koncentrera sig i slutändan. Källström Cater (2015) 
menar att bland annat uppvärmningsfrågor kan hjälpa till att avdramatisera intervjusituationen 
(Källström Cater, 2015), men i vissa fall bidrog det till att en del av eleverna tappade fokus då 
det blev ”för avslappnat”. Om detta påverkade resultatet lämnas osagt. Bilderna som användes 
som stöd till elevintervjuerna var ett bra stöd samt det faktum att de fick prata om ett ämne som 
var relevant för dem. För att få ut mer information av eleverna samt få dem att foku-
sera/slappna av hade pennor, kritor och papper varit att föredra, detta menar Källström Cater 
som anser att dessa kan bidra till en lugn stämning (Källström Cater, 2015). Vidare så blev det 
tydligt under observationen att observatörens närvaro påverkade både elever och lärare, i alla 
fall i årskurs 1. Detta beskriver Yin som ett vanligt fenomen (Yin, 2014). Detta kunde bekräftas 
av läraren i efterhand som menade att eleverna var mer uppspelta än vanligt, läraren berättar 
också att även hon känt sig nervös och pirrig och planerat lektionen mer än vanligt. Huruvida 
det påverkade eleverna i årskurs 2 får lämnas osagt men gissningsvis påverkades även de fast 
på ett annat sätt då de, under observationen, stod på scen inför både föräldrar, syskon och vän-
ner.  
 

I denna studie har enbart två klasser observerats, två lärare intervjuats och 32 barn intervjuats 
och det är deras syn på lek som undervisningsmetod till den naturvetenskapliga undervisning-
en som presenteras under avsnitt 7. Vidare så har enbart en lektion hos vardera klass observe-
rats vilket inte ger någon bred bild och Yin (2013) menar att det som sker under en observation 
inte behöver vara representativt för studiens syfte (Yin, 2013). Yin menar att en studie av kvali-
tativ ansats oftast inte går att generalisera då en kvalitativ studie undersöker enskilda individer, 
fenomen eller situationer. Detta innebär att denna studie inte går att generalisera utan visar 
endast en bild av hur lärare och elever kan uppleva lek i undervisningen. För att kunna genera-
lisera studiens resultat och få reda på hur lek som kompletteringsmetod fungerar i undervis-
ningen i naturvetenskap i allmänhet skulle skolor i en större utsträckning undersökts.  
 
Genom att göra före- och eftertester hade det kanske gått att få ett annorlunda resultat då det 
gett möjlighet att faktiskt utvärdera vad eleverna kunde innan lek och vad de lärt sig efter lek. 
Det hade också varit fördelaktigt för studiens resultat om de två deltagande klasserna utfört 
samma aktivitet, ett sådant scenario hade medfört att det kunnat jämföras på ett annat sätt än 
vad som gjorts i denna studie. Vidare hade det kunnat vara gynnsamt för observationen om 
den filmats så resultatet kunnat undersökas flera gånger samt underlättat vid de tillfällen där 
det var svårt att observera samtliga elever samtidigt.  

7.3 Slutsats  
Resultatet av denna studie uppvisar resultat som även redovisats från liknande forskning. Det 
beskrivs i den tidigare forskningen (se avsnitt 2.3) att naturvetenskap i skolan är viktigt för både 
samhälle och ekonomi (Elm Fristorp, 2012) och att vi behöver naturvetenskapsintresserade 
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unga vuxna då vår tekniska framfart kräver det (Oskarsson, 2011). Det visar sig också att det är 
i de yngre åldrarna vi behöver fånga elevernas naturliga intresse och lust för naturvetenskap 
och just lek kan vara en katalysator för lärandet (Persson, 2016). Detta kan tolkas som att 
undervisningen för de yngre eleverna kan bidra till hur de kommer se på den naturvetenskap-
liga undervisningen senare i skolan. Vidare kan vi se att lek till och med kan fungera som ett 
specialpedagogiskt verktyg för elever med flera olika svårigheter och behov (Sandén, 2005) 
däremot anses det att lek som just specialpedagogiskt verktyg sällan förekommer i skolan (Lil-
lemyr, 2009). Däremot visar det sig att skolan i studien använt sig av lek som verktyg vid ett par 
tillfällen och att det varit fördelaktigt för både elev och lärare.  

 

Det som framkommer efter intervjuer med både lärare och elever är att eleverna har skilda upp-
fattningar av lek i undervisningen. Detta kan bero på att eleverna lär sig på olika sätt (Johans-
son och Pramling Samuelsson, 2007) men även på att eleverna inte uppfattar att de lär sig under 
lärande lek (Persson, 2006, Szczepanski, 2008). Det som däremot framkommer är att de flesta 
elever, trots att de inte tycker att de lärt sig någonting, faktiskt har lärt sig under lärande lek 
vilket bland annat visar sig vid elevintervjuerna (Persson, 2016).  
 
En slutsats som kan dras av resultatet är att båda lärarna anser att lek fungerar som undervis-
ningsmetod till den naturvetenskapliga undervisningen om den utförs på ”rätt sätt”. Det som 
framkommer vid både intervjuer och litteratur är vikten av att introducera leken och sedan 
återkoppla vid flertal gånger efteråt så att eleven får hjälp att koppla ihop leken med lärandet 
(Elm Fristorp, 2012, Persson, 2016). Detta visar också elevintervjuerna på, då flera elever inte 
kopplade ihop lek med lärande och lärarna menade att en del elever trodde att det var ”en be-
löning” när de lekte i undervisningssyfte. Øksnes och Sundsdal (2016) och Pramling och 
Asplund Carlsson (2003), menar att detta kan vara en vanlig företeelse när vuxna är av överty-
gelsen att lek är ”oviktigt” och något som sker när eleverna arbetat klart och förmedlar detta till 
eleverna (Øksnes och Sundsdal, 2016,Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). Vi-
dare anser lärarna att en varierad undervisning är att föredra och att en mix mellan både teori 
och praktik ger positiva effekter på lärandet. Vilket är vad litteraturen menar bidrar till mer 
engagemang, motivation och djupare förståelse hos eleverna (Bengtsson, 2001, Szczepanski, 
2008).  

7.4 Didaktiska implikationer  
Denna studies resultat visar att läraren bör ha de didaktiska implikationerna klara för sig när 
den använder sig av lek i relation till den naturvetenskapliga undervisningen. Läraren behöver 
därmed veta vad eleven ska lära, hur den ska lära sig det och även varför eleven ska lära sig. 
Genom att veta svaret på föregående frågor kan läraren anpassa undervisningen för eleven så 
det blir ett meningsskapande för eleven samt att den med hjälp av repetition av exempelvis 
begrepp får en djupare förståelse. Det visar sig nämligen att det är viktigare för inlärningen vad 
eleven gör på lektionen istället för vad som sägs (Elm Fristorp, 2012) vilket skulle kunna innebära 
att en varierad undervisning är att föredra. Det är alltså fördelaktigt att ha lek i sin undervis-
ning, men alltid fokus på vad och varför. När lek används som metod i den naturvetenskapliga 
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undervisningen bör fokus också ligga på återkoppling och repetition för att hjälpa eleven 
koppla leken till lärandet (Persson, 2016). 

7.5 Förslag på vidare forskning  
Det som kommer till uttryck under både intervju och observation är att eleven kan ha svårt att 
förstå att den lär sig. Det som skulle vara intressant att undersöka är hur viktigt det är att eleven 
förstår detta eller om det är lika gångbart att ”bara” lära sig utan att det finns någon medveten-
het om det. Vidare skulle det vara intressant att genomföra en komparativ studie där två klasser 
i samma årskurs jämförs, där en klass lär sig genom lärande lek och en klass får arbeta teoretiskt.  
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Bilaga 1. Missivbrev till intervjupersoner 
 

Hej alla föräldrar och barn.  
 
Mitt namn är Sara Forsberg och jag studerar på Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag läser till 
grundlärare med inriktning förskoleklass till årskurs 3 och jag är nu inne på min sista termin 
som student. För tillfället skriver jag mitt självständiga arbete inom naturvetenskap och har valt 
att skriva om lek i undervisningen.   

För att samla in underlag till mitt självständiga arbete har jag valt att genomföra observationer 
samt intervjuer med elever och lärare. Observationerna kommer ske i klassrummet och under 
elevernas ordinarie lektionstid. Under observationen kommer anteckningar föras och dessa 
anteckningar kommer endast användas till mitt självständiga arbete och inte föras vidare. Un-
der elevintervjuerna kommer jag använda mig av gruppintervjuer där jag lättsamt ställer en-
klare frågor till eleverna om vad de tycker om lek i undervisningen. Anteckningar kommer 
föras under intervjuerna och dessa anteckningar kommer sedan raderas när mitt arbete är exa-
minerat och godkänt. För att kunna genomföra elevintervjuerna önskar jag ett godkännande 
från er som målsmän. Godkännandet sker genom att detta informationsbrev signeras. Samtliga 
deltagande under såväl observation som intervju kommer vara anonyma i mitt färdiga arbete. 
Observationerna, intervjuerna samt mitt skrivande kommer naturligtvis följa de forskningse-
tiska principer Vetenskapsrådet anger.  

För kännedom är det frivilligt att delta i observationen samt intervjun och det är även tillåtet att 
avbryta deltagandet när som helst under tidens gång.  
 
Har ni några frågor kontakta mig gärna via mail:  
Safo1505@student.miun.se 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Sara Forsberg 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag/Vi godkänner att mitt/vårt barn medverkar i Sara Forsbergs observationer och intervjuer för 
kommande självständiga arbete.  
 
Barnets namn……………………………………………………………………………. 
 
 
 Målsman………………………………………………………………………………… 
 
 
Målsman…………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till lärare 

 

Uppvärmningsfrågor 
Kan du beskriva dig själv lite kort?  

Utbildning, årskurs, hur många år som verksam lärare  
 

Hur arbetar ni med naturvetenskap i klassen?  
 Metoder, synsätt etc. 
 
Hur definierar du begreppet lek?  
 Vad betyder det för dig?  
 
Vad anser du om lek i undervisningen?  

På vilket sätt använder du dig av lek i undervisningen?  
 Hur tror du att eleverna upplever lek i undervisningen i naturvetenskap? 

 
Vad är din syn på lek i förhållande till lärande?  
 Vad tror du lek betyder för elevens lärande? 
 Hur uppfattar du att eleven lär sig bäst?  
 
Vilket är syftet med lek i undervisningen?   

Hur upplever du att eleverna talar om exempelvis nya begrepp i naturve-
tenskap efter att de genomfört en lärarande lek?  
Upplever du att eleverna ser lärande lek i naturvetenskapsundervisning-
en som fri lek eller uppfattar de att de lär sig någonting?  

 Hur avgör du om eleverna lär sig något under leken?  
 
Något övrigt att tillägga?  
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Bilaga 3. Intervjufrågor till elever 
 
Hur gammal är du?  
 
Vad är det bästa med skolan?  
 
Vilket är ditt favoritämne i skolan?  
 
Finns det något du önskar ni fick göra mer av i skolan?  
 
Vet du vad ni brukar göra på era naturvetenskapslektioner?  
 
Kan ni berätta om vår lektion tillsammans, där vi lekte en lek…(som stöd för 
detta tittar vi gemensamt på bilder som är tagna under lektionstillfället).  
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Observationsschema  
Syftet med studien är att undersöka hur lek kan fungera som metod i undervisning i 
naturvetenskap. Studien undersöker om det främjar elevens förmåga att utveckla ny 
kunskap i naturvetenskap samt hur eleverna själv upplever lärande lek i undervis-
ningen.  
 

 
Innan: Elevernas 

förkunskap 
om området 

 

Under tiden: Elevernas 
attityd under 
lek 

 

 Vilka be-
grepp an-
vänder de sig 
av? 

 

 Lärarens roll 
under leken 

 
Efter leken: Vilka be-

grepp an-
vänder ele-
verna när de 
beskriver 
leken?  

 

 Hur upple-
ver eleverna 
leken?  

 

 
 
 


