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ABSTRAKT 
 
Syftet med examensarbetet var att belysa elevers motivation för språkinlärning. I undersökningen 
lyfter vi fram hur pedagogerna använder sig av lek, dans och rörelse i sin engelskundervisning 
samt hur detta påverkar elevers motivation. Resultatet har tagits fram genom kvalitativa 
intervjuer med verksamma pedagoger som undervisar i engelska i grundskolans tidigare år. 
Studiens resultat visar att samtliga pedagoger anser att motivationen ökar genom dans, lek och 
rörelse. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet står 
det att kunskap kan tas in genom olika arbetsformer, till exempel bild, drama, musik och dans 
(Skolverket, 2006). Resultatet visar att pedagogerna till stor del använder sig av lustfyllt lärande 
med olika hjälpmedel i engelskundervisningen, men inte i någon stor utsträckning använder den 
dans, lek och rörelse som vi i studien belyser. 
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1. Inledning 
 
Vi är intresserade av vad som motiverar elever till språkinlärning i grundskolan och hur lärare 
kan skapa en mer lustfylld undervisning. Fokus i vår studie ligger på elevernas motivation till 
språkundervisning med hjälp av dans, rörelse och lek. Den rörelse som beaktas i studien är den 
som kan gå under benämningen dans. Vi ser dansen i form av att eleverna får uttrycka känslor 
med kroppen och där fantasi och kreativitet får ta plats. Vårt framtida arbetsområde kommer att 
kretsa kring dessa ämnen, därför vill vi få en förståelse för hur lärare kan motivera elever till 
språkinlärning genom dans, rörelse och lek. Efter våra egna erfarenheter från grundskolan och 
efter de verksamhetsförlagda delarna på lärarutbildningen, har vi uppfattningen om att dans och 
engelska är två ämnen som kan integreras i större utsträckning än de görs. Våra erfarenheter 
säger oss att engelskundervisningen kan kännas stereotyp och innehåller generellt inte rörelser i 
någon stor mängd, samtidigt som eleverna kan tappa motivationen om det är för svårt och 
undervisningen går i samma spår en längre tid. Intresset har därför väckts i oss för hur en 
ämnesintegrering mellan dans och engelska kan påverka elevernas motivation till språkinlärning. 
Uppdelningen av arbetet är att Anna ansvarat för punkt 2.2 - 2.4 samt 2.6, Petra har ansvarat för 
punkt 2.5 samt 2.8 - 2.10. Resterande delar har skrivits tillsammans. 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att belysa elevers motivation för språkinlärning.  
 
Frågeställningar: 

1. På vilket sätt kan lek och dans/rörelse ha en positiv inverkan på elevers motivation till att 
lära sig engelska? 

2. Hur använder sig pedagoger av dans/rörelse och lek i sin engelskundervisning i 
praktiken?  

3. Hur ser pedagoger på begreppen dans, rörelse och lek ? 
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2. Bakgrund  

2.1 Styrdokument 
Till grund för vår studie finner vi i styrdokumenten för grundskolan: 
  

Mål att uppnå i grundskolan 
 • kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som 
möjligt som språk, bild, musik, drama och dans, 
 • kan kommunicera i tal och skrift på engelska. (Skolverket, 2006, s.10) 
 
I styrdokumenten för grundskolan står det att skolan ska vara en plats där eleverna känner lust att 
lära. Eleverna ska få känna glädjen av att göra framsteg inom de olika kunskapsområdena genom 
att utforska och vara nyfikna. Lärare ska genom sin undervisning sträva efter att integrera olika 
kunskapsformer. Skolan ska dagligen sträva efter att erbjuda fysisk aktivitet (Skolverket, 2006). 
 
I Kursplanen för engelska står det: "Alla elever behöver beredskap att på egen hand bygga vidare 
på sina kunskaper efter avslutad skolgång. Ämnet syftar därför också till att eleven skall 
vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära sig engelska." (Skolverket, 2008, s.13) 
Vidare kan man läsa i kursplanen att bland annat kroppsspråket är ett av hjälpmedlen för 
eleverna att lära sig engelska. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Skolverket, 2006) 
står det att eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. Uttrycksformerna ska ge upphov 
till olika känslor och stämningar. Skolans verksamhet ska ha inslag av bland annat drama, rytmik 
och dans. Studietiden ska omfatta utforskande och gestaltande av kunskaper och erfarenheter. 
Inom de tidiga skolåren är leken av stor vikt vid tillägnandet av kunskap. Skolan skall utgöra en 
miljö där olika kunskapsformer blir en helhet. De praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
liksom det intellektuella ska uppmärksammas (Skolverket, 2006).  

2.2 Motivation 
 
Termen motivation beskriver varför vi handlar och gör en del saker före andra. Det härstammar 
från det latinska ordet movere 'att röra sig' och är de processer som får människan att vilja göra 
något, sätta sig i rörelse och få energi till det (Stensmo, 2008). Det finns två olika typer av 
motivation, den primära och den sekundära. Den primära motivationen visar elevernas inre 
"nyfikenhet" och styrs av de elementära behov människan har. Den sekundära grundar sig på 
social och kulturell inlärningshistoria (Nationalencyklopedin). Det som ger energi och skapar 
motivation är individuellt för varje person. Att skapa motivation på en arbetsplats, kräver att 
arbetsledaren vet vilka olika motivationsfaktorer som finns: individen, arbetssituationen, 
organisationen och miljön utanför arbetsplatsen (Augner, 2009).  
 
Det talas om ordet motivation i många olika sammanhang, både positiva och negativa. Hos 
elever talas det om bristen på motivation när de inte presterar det de förväntas göra, i 
brottssammanhang frågas det efter motivet till varför brottet begicks. För det mesta talas det om 
motivation när man ser på målinriktade handlingar. Det mänskliga känslolivet är ständigt 
växlande mellan olika känslor, blyghet, rädsla, glädje, lycka etc., och utifrån känslorna har vi 
olika motivationer. Eftersom motivation handlar om vilka värderingar människan har kan 
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motivation ses ur ett socialt perspektiv. Det mänskliga psyket binds samman mellan tre olika 
dimensioner: kognition, känslor och motivation. Dessa tre samspelar med varandra (Imsen, 
2006). Den första är känslolivet - utan känslor är vi inte människor, den andra är det kognitiva; 
de funktioner som människor tar till hjälp för att hantera kunskap och information (Kullberg, 
2004). Den tredje är motivationen som får oss att utföra något. De tre dimensionerna är nära 
kopplade till varandra så att förnuftet, det kognitiva, får känslorna att sätta fart och utifrån de två 
kommer motivationen till att utföra en handling. När en människa hamnar i en situation, leder det 
alltid till olika känslor som rädsla, glädje, hat etc. (Imsen, 2006). 
 
Det finns många olika teorier om vad motivation är. Här nedan följer en närmare beskrivning av 
tre framträdande motivationsteorier: den behavioristiska teorin, det kognitiva perspektivet och 
det humanistiska perspektivet. Denna studie utgår från humanistiska motivationsteorins syn på 
människan. 
 
I den behavioristiska teorin är bestraffningar och uppmuntran i form av belöningar det som utgör 
grunden för handlande. Individen söker efter uppmuntran och undviker det som ger 
bestraffningar. I skolan används behavioristiska motivationsprinciper starkt i samband med det 
rådande betygssystemet. Belöningen kan också vara i form av ett pris eller extra mycket beröm 
(Imsen, 2006). Förstärkning av ett handlade genom uppmuntran visar att handlingen är önskvärd 
och riktig. Genom uppmuntran förstärks ett redan befintligt beteende eller vanan att handla på ett 
visst sätt i rätt riktning. I situationer där eleverna är aktiva och visar på vilja används framförallt 
ord som "Bra jobbat!" och "Jättebra!". Detta sätt uppmuntrar eleverna att gå vidare i samma 
riktning och pekar på att de arbetar rätt vilket förstärker deras agerande (Öhman, 2007).  
 
Det kognitiva perspektivet på motivation fokuserar på hur tankarna skapar motivationen, alla 
människor är nyfikna och vill lära sig nya saker (Imsen, 2006). Ordet kognition kommer 
ursprungligen från latinets cogni t́io som betyder undersökning, inlärande och kunskap 
(Kullberg, 2004). Människan söker mening, och vill hitta ett svar på allt som händer och sker 
runt omkring sig. Det ligger i människans natur att söka utmaningar och klara av de uppgifter 
man åtagit sig att göra (Imsen, 2006). 
 
Den humanistiska motivationsteorin betonar människan som ansvarskännande och 
frihetslängtande. Människor är mycket mer än belöningsökande individer eller kognitivt styrda 
människor. Vi har medfött i oss många egenskaper, ett behov av socialt liv och en vilja att vara 
aktiva och till hjälp för andra. Tankar, känslor, uppfattningar om omvärlden bidrar alla till 
motivation. Människan har i den humanistiska teorin en grund av medfödda eller inlärda behov 
som ligger bakom motivationen. Behoven handlar om sociala och mentala processer som är 
nödvändiga för den mänskliga existensen (Imsen, 2006). Skolan ska sträva mot att eleverna kan 
leva sig in i andras människors situation och handla för sitt eget och andras bästa (Skolverket, 
2006).  
  
Motivation kan vidare delas upp i yttre och inre motivation. Den inre motivationen kommer 
inifrån barnet självt, och styrs av barnets egna behov. Yttre motivation styrs av belöningar och att 
komma fram till ett mål. Ta till exempel en elev som jobbar mot ett mål för att få ett visst betyg 
eller barnet som äter upp sin mat för att sedan få äta upp den goda efterrätten. Idealet för lärare är 
om eleverna styrs av den inre motivationen i skolarbetet - men betyg och hopp om andra 
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belöningar leder till att den yttre motivationen ofta blir styrande (Imsen, 2006). I vår studie 
undersöks den inre motivationen. Människan har alltid haft en naturlig motivation till att 
upptäcka nya saker, enligt Platon. Genom motivation föds en nyfikenhet på omvärlden och lusten 
att lära (Sanderoth, 2002). 
 

2.3 Maslows behovshierarki 
 

Enligt den amerikanske psykologen Abraham Maslow (1987) finns det fem grundläggande 
behov som varje människa har. Han har utvecklat en motivationsteori angående dessa fem behov 
i en människas liv. Omkastningar längre upp i trappan (se Figur 1) kan göra att de basala 
behoven ibland blir förbisedda (Imsen, 2006). 
  

 
 

Figur 1. Behovstrappan (Imsen, 2006, s. 468) 
 

De fysiska behoven är startpunkten i Maslows motivationsteori. Till de fysiologiska behoven hör 
bland annat sömn, hunger och törst. "A person who is lacking food, safety, love, and esteem 
would most probably hunger for food more strongly than for anything else." (Maslow, 1987, 
s.16) 
 
Att känna trygghet, säkerhet, stabilitet etc. kommer på andra plats i Maslows behovstrappa. Det 
är först när de fysiologiska behoven är tillfredsställda som dessa behov tar vid (Maslow, 1987). 
Beträffande det andra steget i behovstrappan uttrycker Imsen (2006) följande: 
 

Eftersom detta behov är så fundamentalt kommer ett ängsligt barn eller en rädd elev att 
anstränga sig mycket för att minska eller bli kvitt rädslan. Att bli kvitt ångest är till exempel 
mer fundamentalt än att vinna socialt erkännande eller få sociala kontakter. Tillspetsat uttryckt: 
det är mer fundamentalt att minska rädslan för att inte klara av skolarbetet än att i sig lyckas 
med skolarbetet. (Imsen, 2006, s. 470) 

 
Det tredje behovet är kärlek och social tillhörighet. En människa som inte får känna sig behövd 
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eller ha någon att höra ihop med, strävar efter dessa behov tills de är uppfyllda. Människan måste 
få känna att hon både får ge kärlek och ta emot kärlek. (Maslow, 1987). 
 
Behovet av erkännande och respekt hör till den fjärde avsatsen i behovstrappan. Alla människor 
har ett behov av att känna självförtroende och självkänsla, att själv kunna åstadkomma något. 
Människor vill känna att de duger och få ett erkännande av andra människor (Maslow, 1987). 
 
Det sista behovet i behovstrappan är självförverkligandet. Det handlar om att använda sina 
individuella styrkor i ett meningsfullt sammanhang, en musiker vill till exempel spela musik och 
en konstnär vill måla bilder. Denna del av behovstrappan går endast att uppfylla när de tidigare 
behoven i trappan har uppfyllts (Maslow, 1987). 

 

2.4 Läroprocessen 
 

Elevernas väg till att lära sig något går igenom tre olika minnen: bildminnet, arbetsminnet och 
långtidsminnet (se Figur 2). 

 
Figur 2. Läroprocessen (bearbetning av Kullberg, 2004 s. 49) 

 
När eleverna undervisas går informationen direkt till bildminnet. För att den informationen ska 
bli kunskap krävs det att den går igenom arbetsminnet med hjälp av kroppens fyra olika språk: 
kroppsspråk, bildspråk, skriftspråk och talspråk. Kunskapen införlivas genom alla former av 
kommunikationssystem såsom dans, musik, drama, lek etc (Kullberg, 2004). Människokroppen 
är ett passande pedagogiskt hjälpmedel i olika kunskapsområden, i t.ex. matematik och geografi 
kan kroppsspråket hjälpa till med inlärningen (Armstrong, 1994). Slutligen landar informationen 
i långtidsminnet. Upprepandet i arbetsminnet är viktigt för att kunskapen ska bli internaliserad. 
För varje ny övning som en elev tar sig an går eleven in med förförståelse från den första 
erfarenheten som gjorts i ämnet. Upprepningarna i arbetsminnet är individuellt för varje elev. I 
mötet mellan lärare och elev är det lärarens uppgift att styra in elevernas energi mot lärande 
(Kullberg, 2004). Om lärare och elever närmade sig varandra skulle det inte finnas omotiverade 
elever: de behöver bara en annan inlärningsmetod (Sanderoth, 2002). Pedagogerna ska arbeta för 
att integrera olika kunskaper i sina olika former i undervisning och utforskande, nyfikenhet och 
lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen (Skolverket, 2006). 
 



 

6 

Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. (Skolverket, 2006, s.7) 

 
Kognition handlar om hur man går tillväga och väljer strategier i sitt eget lärande. Med den 
metakognitiva förmågan har eleverna kontroll på den egna förmågan och kan göra egna val i sitt 
lärande. Har eleven ett metakognitivt förhållningssätt, äger eleven förmåga att hela tiden 
reflektera över det egna lärandet på ett sätt som hjälper denne i lärandet. Utvecklingen av den 
metakognitiva förmågan sker mellan 7-16 års ålder (Kullberg, 2004). 

2.5 Teoretisk utgångspunkt 
 

Som teoretisk utgångspunkt i studien belyses Howard Gardners (1996) teori om de sju 
intelligenserna. Gardner menar att det går att skilja på sju sorters olika intelligenser hos 
människan. Dessa intelligenser är språklig (lingvistisk), logisk-matematisk, musikalisk, 
visuell/spatial, kroppslig-kinestetisk, självkännedom och social intelligens. Alla dessa 
intelligenser behöver stimuleras för att eleverna ska utvecklas efter sina individuella möjligheter. 
"En intelligens är förmågan att lösa problem eller framställa produkter som värderas högt i ett 
eller flera kulturella sammanhang." (Gardner, 1996, s. x) Människan har inte bara en intelligens 
utan flera som används på olika sätt. På vissa områden är människan normalbegåvad, men 
innehar större skicklighet inom andra. Här följer en kort förklaring av Gardners sju intelligenser. 
 

• Lingvistisk intelligens  
Behärska språket muntligt eller skriftligt. Förstå strukturen, fonologin, ljud samt förstå 
betydelsen av språket och användningen praktiskt.  

• Logisk-matematisk intelligens 
Intelligensen omfattar förmågan att se logiska mönster och sammanhang, kunna använda siffror 
för ett visst ändamål och kunna resonera logiskt.  

• Musikalisk intelligens 
Känslan för rytm, toner, melodi och klang. Genom musik uppfatta och urskilja olikheter och 
uttrycka sig.  

• Visuell/spatial intelligens 
Förmågan att uppfatta den visuella-spatiala världen och kunna förändra den. Förstå färg, linjer, 
mönster, form och förhållandet mellan dessa.  

• Kroppslig-kinestetisk intelligens 
Förmågan att använda sin kropp på ett skickligt sätt för att uttrycka tankar och känslor eller för 
att skapa och förändra föremål.  

• Självkännedom 
Inneha kunskap om sig själv och utifrån den handla på ett lämpligt sätt. Ha förståelse för sina 
starka och svaga sidor, sinnesstämning, avsikter etc, samt en förmåga till självdisciplin och att 
kunna analysera sig själv.  

• Social 
Förmågan att uppfatta andra människor vad gäller förändring i humör, avsikter, ansiktsutryck, 
känslor etc. samt att kunna svara på dessa signaler på ett lämpligt sätt.  
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Nedan ges en närmare beskrivning av den kroppslig-kinestetiska och den språkliga (lingvistiska) 
intelligensen, dessa två intelligenser är de som vi anser är relevanta för denna studie.  
 

2.5.1 Kroppslig–kinestetisk intelligens 
 
Det som karakteriserar den kroppsliga intelligensen är förmågan att kunna använda kroppen på 
komplicerade och varierade sätt som en uttrycksform, men även mot speciella mål. En 
mimföreställning är ett exempel där den kroppsliga förmågan syns tydligt. Mimare kan uttrycka 
handlingar, situationer, händelser och fysiska föremål med enbart kroppen som hjälp. Dansare, 
simmare och konsthantverkare är ytterligare exempel på människor som har en nästintill perfekt 
kontroll av kroppen och som därmed innehar en stor kroppslig intelligens. Centralt i den 
kroppsliga intelligensen är kontroll över kroppens rörelser och att kunna bearbeta föremål 
fysiskt. Dessa två saker kan fungera oberoende av varandra, men det är vanligt att 
sammankoppla dem. En bra kroppskontroll behövs för att hantera föremål skickligt. Inom många 
områden används den kroppsliga intelligensen, författaren Norman Mailer säger: "Det finns långt 
fler språk än ordens, symbolernas och naturens. Det finns också ett kroppens språk." (Gardner, 
1996, s. 191) 
 
I idrotter som fotboll och boxning använder sig utövarna huvudsakligen av kroppens 
grovmotoriska förmåga, men lika viktig är den finmotoriska förmågan som förekommer bland 
annat hos en dansutövare eller pianist. På något sätt bidrar de flesta kroppsdelar och delar i 
nervsystemet till all motorisk aktivitet. Med det kinestetiska sinnet kan vi göra justeringar och 
bedöma tidpunkt, kraft och fattningen av våra rörelser. Kroppen kan inte liknas med döda 
materiella ting. Den är en grund för att upptäcka det egna jaget och för att låta de innersta 
känslorna och önskningarna komma till uttryck. På senare år har psykologer betonat sambandet 
mellan kroppskontroll och utvecklingen av andra kognitiva förmågor och drar kopplingar mellan 
tankeprocesser och fysisk förmåga (Gardner, 1996). 

 

2.5.2 Lingvistisk intelligens 
 

Den lingvistiska intelligensen är den språkliga intelligensen: förmågan att använda språket i tal 
eller skrift på ett lämpligt sätt och att förstå språkets struktur, fonologi, ljuden i språken, 
betydelsen av språket och att använda språket praktiskt. Retorik är ett område där språket 
används för att övertyga, medan memoreringsteknik används för att minnas. Språklig 
informationsförmåga används för att informera andra och metalingvistik används för att 
analysera språket. Dessa är några exempel på områden där den lingvistiska intelligensen spelar 
en roll. Den språkliga informationsförmågan används inom språket som ett verktyg för att 
förklara något och är det område som är vanligast inom skolan. Mycket av undervisning och 
inlärning i skolan är kopplat till språket både till muntliga instruktioner och i skrift (Gardner, 
1996). 
 

2.6 Motivation till språkinlärning 
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Rummet för undervisning i engelska ska vara kreativt utformat med många olika resurser och 
verktyg. Vi lär oss bättre i en stimulerande miljö (Lundahl, 2009). Även Gyllenkrok och 
Hallberg (1999) betonar vikten av detta:  
 

Alla vill mötas av en välkomnande, tillåtande atmosfär, ett rum där vi känner oss trygga och 
hemmastadda, en miljö som tillgodoser våra behov av rörlighet och arbetsro och inte minst vårt 
behov av stimulans för tankar och sinnen. Vi strävar efter att våra elever ska känna glädje över 
att ha rättighet och delaktighet i den trivselmiljö där lärande och växande sker (Gyllenkrok & 
Hallberg, 1999, s. 33) 

 
De anser vidare att de alternativa undervisningsmetoderna ska ligga till grund för undervisningen 
i engelska, i stället för den tidigare lärobokstyrda undervisningen. Utnyttjande av hela 
klassrummets potential öppnar upp för det vidgade begreppet rum för lärande. En engagerad, 
positiv och nöjd lärare har större möjlighet att motivera eleverna till att bli engagerade, positiva 
och nöjda, eftersom känslan förs över till eleverna och de får lust att lära (Gyllenkrok & 
Hallberg, 1999). 
 
Om det bara är yttre påtryckning som gör att man ska lära sig ett andra språk blir motivationen 
minimal. Eleverna kommer till klassrummen från olika förhållanden med olika bakgrund. Det 
enda läraren kan göra är att ha klassrumsmiljön lockande, så att elever tycker om att komma dit 
och vet att undervisningen är på rätt nivå för deras ålder, då gör läraren en positiv insats för att 
höja deras motivation (Lightbown & Spada, 1999).  
 
Elever som har mer inflytande i undervisningen och över sitt eget lärande, har mer lust och lär 
sig bättre. Att ha elevplanerad undervisning gör eleverna mer motiverade, men ändå tycker lärare 
att det är ett arbetsamt sätt att undervisa på. En del elever har svårt att komma i gång, och kan 
inte ta sitt ansvar (Eriksson & Jacobsson, 2001). 

 

2.7 Lära med kroppen 
 
Människan är i ständig rörelse, från tidig morgon till sen kväll. Rörelseförmågan kommer alltmer 
i fokus vad gäller inlärning, välbefinnande, koncentration och social utveckling (Ericsson, 2005). 
Genom rörelse är hela kroppen med i inlärningen. Vi levandegör det teoretiska genom att lära oss 
genom rörelse (Steinberg & Borghäll, 1982). Elever som har svårt med läs- och skrivinlärningen 
tappar lätt motivationen till detta. Genom att barn ofta känner en naturlig glädje till rörelse, 
kommer viljan att lära sig automatiskt när de får röra på sig (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 
1993). Det är viktigt att rörelserna sammankopplas med den mentala utvecklingen. Genom 
rörelser utvecklas barnen mentalt vilket leder till glädje för ytterligare rörelse och aktivitet. 
Musklerna som barnen använder när de formar ord ökar i användning samtidigt som förståelsen 
växer i språkinlärningen. Barn använder sig av rörelse för att fördjupa sin förståelse för något 
(Montessori, 1987). Kroppen har ett behov av rörelse. Rörelseträning blir allt viktigare i vårt 
tekniskt utvecklade samhälle där många människor har en stillasittande vardag. I skolan sker 
mycket av rörelseträningen i ämnet idrott, men idrotten har dessvärre både i och utanför skolan 
lett till prestationsångest hos många. Mycket av självförtroendet sitter i kroppen och skolidrotten 
har därför ett stort ansvar när det mesta i rörelseväg sker i anslutning till det ämnet (Rejdemo & 
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Rejdemo, 1990). Det är de vuxnas ansvar att se till att barnen får röra på sig under skoldagen. 
För att barnen ska kunna vara stillasittande måste de uppfylla nödvändigheten av rörelse först. 
Behovet av rörelse är en naturlig glädje hos barnen, och de är nästan alltid positiva till lek, idrott 
och rörelse (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). Varje människa är unik och så är också 
samspelet mellan muskler och delar i skelettet. På så vis är det ingen människa som rör sig som 
någon annan eftersom alla kroppar är olika (Unander-Scharin, 2008). 
 
Att dans och rörelseövningar har en stor betydelse för barn har många varit ense om genom 
tiderna. Platon talade om barns rörelseövningar som ett led i att gynna själens dygd och Johan 
Amos Comenius, som var pedagog och biskop under 1600-talet, talade om vikten av fri rörelse 
för barn och pekade på individuella förutsättningar (Wigert, 1993). 
  
Barnläkaren Maria Montessori talade om vikten av rörelseprecision och enligt Montessori övas 
också intelligens genom rörelseträning (Wigert, 1993). En människas personlighet synliggörs i 
rörelser och när musklerna används resulterar det i rörelse. Även i tal och skrift förekommer 
kroppsrörelser, genom bland annat ansiktsuttryck och fingerrörelser för att kunna ge uttryck åt 
tankar. Djuren uttrycker sig genom rörelser och detta borde även vara självklart att ta i beaktande 
vad gäller oss människor. Hjärnan, sinnesorganen och musklerna arbetar tillsammans i relation 
till varandra. Dessa tre delar måste fungera som en helhet precis som hjärta, lungor och mage 
samarbetar. Kroppsrörelserna är av lika stor vikt som andra livsfunktioner och bör betraktas för 
sitt eget värde. Rörelser bör inte isoleras från tanken och fungera endast som metod för att vi ska 
kunna motionera, andas och sova etc. (Montessori, 1987). "Eftersom ett barn har en kropp såväl 
som ett medvetande känner vi att vi måste inkludera lekar i schemat för att inte försumma någon 
av naturens gåvor." (Montessori, 1987, s. 128)  

 

 

 2.8 Dans  
 
Dans i skolan har funnits i England sedan 1960-talet med betoning på att skapa och framföra 
dans samt att se och uppleva dans. I västvärlden arbetar även Holland, Norge, Finland, USA och 
Sverige med dans i den obligatoriska skolan. Dans i skolan riktar sig till alla barn oavsett vilken 
pedagogisk modell som används. Träningen med dans i skolan har andra syften än en 
yrkesinriktad dansundervisning. I dansundervisningen blir eleverna medvetna om sitt 
kroppsspråk och får hjälp att utveckla det genom att uttrycka tankar, idéer och känslor. Det ges 
också möjlighet att genom dansen utveckla motorik och koordination, träna upp sin balans, 
stärka muskulaturen samt få en god hållning. Genom att eleverna behärskar sin kropp får de en 
stärkt självbild (Wigert, 1993).  
 
Gardner (1996) ger dansforskaren Judith Hannas definition av dans: "dans är kulturellt styrda 
sekvenser av ickeverbala kroppsrörelser som är fulla av mening, medvetet rytmiska och har 
estetiskt värde för åskådarna." (s. 204) Runt om i världen och i olika kulturer har dansen olika 
betydelse. Stärka sociala grupper, uttrycka andlighet, underhållning och estetiska värderingar är 
exempel på användningsområden. Dans kan fungera på många sätt och därför är det svårt att dra 
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allmänna slutsatser om dansen som form. Den kroppsliga intelligensen speglar sig i dansen 
oavsett i vilken kategori den används. En dansare fokuserar på placering i rummet, dynamik i 
rörelserna, tid etc. Rörelserna i dans är många och genom att variera och kombinera rörelsernas 
snabbhet, kraft, riktning och intensitet upptäcks dansens språk (Gardner, 1996). 

 
Det som kan vara svårt att uttrycka i ord kan eleverna uttrycka genom dansen. Tankar, idéer och 
känslor visar sig genom dansrörelser, och uttryck som 'darrar av skräck' och 'spritter av glädje' 
får en betydelse i praktiken. Dansen blir ett språk för känslor och ett sätt att kunna behärska sin 
kropp och dess rörelser, vilket i sin tur leder till stärkt självförtroende. Den egna kroppen är 
instrumentet i dansen och barnen använder sina egna rörelser för att uttrycka sig. Verklighet och 
fantasi blandas när barnen dansar och alla deras känslor får ta plats (Björklund-Dahlgren, 1990). 

2.9 Lustfyllt lärande genom dans 
 
Att skapa lustfyllt lärande handlar om att elever själva ska få tillit till sin kunskap och att läraren 
således ska vara guiden till kunskapsinhämtningen. Lärarens förhållningssätt till eleverna har stor 
betydelse för kunskapsinhämtandet och lusten att lära. Det är viktigt att bemöta elever positivt 
och skapa lärandesituationer som ger dem tilltro till sin egen förmåga. I en rumsligt negativt 
laddad miljö med negativt bemötande lär sig eleverna inte. Det får inte samma tilltro till sig 
själva och det uppstår snarare oförmåga att ta till sig kunskap. Att tro på sig själv utgör grunden 
för lärande (Kullberg, 2004). I skolan ska eleverna få utvecklas, göra framsteg och övervinna 
svårigheter. De ska få känna respekt för sin egen person och arbete så att de känner lust att lära 
(Skolverket, 2006). 

 
Den som känner lust för att lära har en inre positiv drivkraft och känner tillit till sin förmåga att 
på egen hand och tillsammans med andra söka ny kunskap, som är betydelsefull både för 
individens utveckling och för samhällets behov. (Kullberg, 2004, s.31) 

 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) skriver om barns samlärande med varandra. 
Lärandet sker i samspelet mellan två eller flera elever. Eleverna får lära sig att ta ansvar och får 
ta del av andras kunskaper och även ge ut sina egna kunskaper till klasskamraterna. Björklund-
Dahlgren (1990) menar att samarbetsförmågan övas när elever dansar tillsammans och att hålla 
varandra i hand och att på andra sätt ha kroppskontakt blir naturligt. Eleverna upptäcker också att 
dansen är ett språk och ett sätt att kommunicera som ger barnet självkänslan att uttrycka sig för 
andra. 
 
Dansen har på många sätt en social funktion när människor möts på dansgolvet. Det uppstår 
kommunikation mellan dem som dansar utan att de behöver ta till det verbala språket. Elever 
som dansar i grupp i skolan får en känsla av gemenskap och ökad sammanhållning vilket gör att 
typiska roller i klassen blir mindre tydliga. Om en elev har svårt att hävda sig verbalt i skolan 
kan denne istället hitta sitt uttryckssätt i dansen (Björklund-Dahlgren, 1990).  
 
Rejdemo och Rejdemo (1990) talar om att dansa hör till livskvalitet. Överallt på jorden i olika 
kulturer dansar människor och dansgolvet är en plats för möte med andra. Vidare anser de att 
jämförelse, mätning eller tidtagning som bland annat kan förekomma i idrotten inte är 
eftersträvansvärt eftersom konkurrens hämmar utvecklingen. Med samarbete och harmoni med 
andra människor kan det däremot ske en utveckling.  
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2.10 Lek, dans och rörelse  
 

Barn har behov av lek och rörelse och i dansen kan barnen få utlopp för detta. I dans får barn 
ökad kroppsmedvetenhet, en stärkt identitet och dansen kan bidra till personlighetsutveckling. 
När barn får dansa tillsammans övar de på att samarbeta med andra och känner en gemenskap 
(Björklund-Dahlgren, 1990). När barn leker med varandra leder det till social kompetens. De lär 
sig att kontrollera sina kroppar genom leken och utvecklar en motorik. De får en förståelse för 
hur de kan använda nya saker i leken och med kroppen, vilket leder till kreativitet, nyskapande 
och fantasi (Knutsdotter-Olofsson, 1990). 
 
Rörelsesinnet - det kinestetiska sinnet - ger oss tillgång till information om våra kroppsdelar och 
deras förhållande till varandra. När det sker ett samarbete mellan det kinestetiska sinnet, 
balansorganen och det motoriska centrat i hjärnan övas kroppsmedvetenheten och 
kroppsuppfattningen. När barn ska begripa sin omvärld använder de sig av hela sin kropp och 
dess förhållande till tid och rum. Dansen och rörelsen blir viktig för barnet som i tidig ålder 
upptäcker kroppens möjligheter genom lek och samtidigt utvecklar kroppsmedvetenhet. Känslor, 
tankar och idéer får ta plats i dansen och barnet får möjlighet att uttrycka dessa. Genom att öva 
den kinestetiska förmågan utvecklas en förståelse för andra människors rörelser och man kan 
känna igen dem i sina egna. I dansen utvecklar eleverna sina rörelser och får känna skillnaderna 
mellan anspänning och avspänning samtidigt som muskelsinnet blir bättre (Björklund Dahlgren, 
1990). En bra kroppsuppfattning skapar villkor för en positiv självtillit, och en förmåga att se sig 
själv och andra i förhållande till andra föremål och omgivningen. Kroppsuppfattningen är 
kunskapen om kroppens olika delar och samspelet dem emellan, i den kinestetiska 
uppfattningsförmågan (Sandborgh–Holmdahl & Stening, 1993). 
 
Pramling Samuelsson (2008) talar om att verksamheten i skolan bör bygga på studier där barns 
lärande och lek blandas och det centrala är barnens meningsskapande, intresse och engagemang. 
Även Knutsdotter-Olofsson hävdar att lek leder till lärande: 

 
En informator får inte sin elev att studera med intresse. Då ger de sig ut och leker istället. 
Informatorn frågar om eleven vill lära sig ett hemligt språk. Under strövtåget i skogen försöker 
de att tala det oförståeliga språket. Efter ett par månader visar det sig att gossen lärt sig klassisk 
grekiska… (Knutsdotter-Olofsson, 1990, s. 132) 

 
Skapande är något som kan kopplas ihop med leken och är något som finns utan att läraren 
behöver göra så mycket (Pramling Samuelsson, 2008). Låtsaslek är den lek där barnen tränar 
föreställningsförmågan och fantasin. Även i vuxen ålder är en form av låtsaslek relevant i form 
av att man kan föreställa sig situationer som en form av mental träning/visualisering. Vuxna 
idrottare till exempel använder sig av låtsaslek/mental träning. De föreställer sig att bollen går i 
mål och i tanken behöver de inte vara nervösa, eftersom det sker i deras egen "lek". I låtsasleken 
är det viktiga att skapa sig inre bilder som är påtagliga, detaljerade och riktiga. I lek blir en 
händelse mer tydlig och när man föreställer sig en situation i leken blir det lättare att förutse 
konsekvenser av olika handlingssätt. Det blir lättare att förstå en verbal kunskapsförmedling med 
en rik föreställningsförmåga (Knutsdotter-Olofsson, 1990). Barn har en rik föreställningsförmåga 
och använder sig av den när de skaffar sig förståelse för något. De fantiserar om hur saker hänger 
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ihop och skapar sig en inre bild. Med hjälp av till exempel en jordglob kan barnen få en ökad 
förståelse för världen, något som annars kan vara svårt för dem att föreställa sig. Fantasin och 
föreställningsförmågan finns hos barnen hela tiden och med hjälp av pedagogiska medel kan 
läraren utöka barnets förståelse och kunskapsutveckling (Montessori, 1987). En flicka som bara 
river under höjdhoppsmoment på skolidrotten leker häst hemma och hästen klarar av att hoppa 
över alla hinder. När hon tar med sig hästleken till skolan klarar hon plötsligt höjdhoppshindren 
utan problem. Om barn som leker cirkus får måla och skriva ner vad de är för något och vad de 
gör så lockas de till att träna på skrivandet utan att tänka på det. Då har leken varit ett hjälpmedel 
för kunskapsutvecklingen i skrivandet (Knutsdotter-Olofsson, 1990). I leken glömmer barnet 
bort sig själv och blir harmoniskt samtidigt som dynamik och frihet utvecklas (Rejdemo & 
Rejdemo 1990). Barn älskar att använda sig av fantasi och istället för att låta dem träna fantasin 
och föreställningsförmågan enbart genom lek och sagor kan barnen få föreställa sig Amerika och 
andra delar av världen (Montessori, 1987). 
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3. Metod 
 
Valet av metod görs beroende på studiens syfte. Syftet med denna studie var att belysa elevers 
motivation för språkinlärning. Det finns två olika former för insamling av data, den kvantitativa 
och den kvalitativa (Svenning, 2003). Med kvalitativ metod nås en förståelse för människors 
livsvärld och hur de upplever sin situation (Hartman, 2004). Förenklat kan sägas att kvantitativ 
data ger svar på "hur många?", medan kvalitativ data ger svar på "varför?" (Svenning, 2003). 
Eftersom vi ville skaffa oss en förståelse och hitta mönster för hur pedagogerna använder sig av 
dans och lek i språkundervisningen blev således en kvalitativ intervju aktuellt för studien (Trost, 
2005). Det är svårt att undvika att kvantitativ data blandas med den kvalitativa, till exempel i 
form av mängdangivelser. I resultatet av en kvalitativ metod belyses inte den kvantitativa delen. 
Kvalitativ står för kvalitet vilket betyder att det resultat som kommer fram i studien är 
egenskaper eller uppträdanden av en viss företeelse (Repstad, 2007).  
 
Studien belyser pedagogers arbetssätt och tankar kring dans och lek i deras undervisning i 
engelska. Med intervjuer kommer vi närmare pedagogen och kan ta del av pedagogers 
erfarenheter kring lek och rörelse i språkundervisning. Denscombe (2000) menar att genom 
intervjuer nås en förståelse av människor inom en viss samhällsgrupp, som ger privilegierad 
information som ingen annan kan. Hartman (2004) skriver: "Kvalitativa undersökningar 
karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärden hos en individ eller en grupp 
individer" (s.273). I studien användes semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att forskaren 
har ett antal färdiga frågor men är flexibel vad gäller ordningen på svaren. Kännetecknande för 
den semistrukturerade intervjun är att svaren är öppna och tonvikten ligger på informanten och 
dennes uppfattningar (Denscombe, 2000). Antalet intervjufrågor i intervjuguiden bör vara få, det 
kan lätt bli för många och materialet kan då bli svårt att bearbeta (Trost, 2005). 
 
Vi har valt att i intervjufrågorna skriva lek och rörelse i stället för lek och dans. Det finns en risk 
att pedagogerna blir hämmade av ordet dans. Dans är relativt nytt som ämne i skolan och det är 
därför möjligt att pedagoger har olika syn på vad ordet dans kan innebära för eleverna. För oss är 
lek och rörelse nära kopplat till dans och för oss är varje rörelse en möjlighet till dans. Med ordet 
dans finns risken att svaren blir styrda av de tidigare erfarenheterna. Genom att använda orden 
lek och rörelse antar vi att alla intervjuer får samma utgångspunkt. 
 
Vi valde att tolka intervjuerna i studien utifrån hermeneutikens synsätt. Hermeneutik kan 
översättas till tolkningslära, vilket innebär att man vill förstå andra människors livssyn och tolkar 
den genom språket. Inom hermeneutiken ses människors erfarenheter och upplevelser indirekt 
genom livsyttringar och i tal och skrift. I dag används hermeneutiken inom ett stort antal olika 
vetenskapliga discipliner såsom human-, kultur- och samhällsvetenskap. Många gånger är det 
den som har fått stå för det kvalitativa förståelse- och tolkningssystem som har en öppen, 
"subjektiv" och entusiastisk forskarroll. Enligt hermeneutiken är det viktigt att se helheten i en 
text eller intervju. Denna uppnår man genom att först läsa igenom texten och sedan analysera 
helheten och de olika delarna i relation till varandra. (Patel & Davidsson, 1994). 
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3.1 Urval 
 
Urvalet av personer ska helst vara blandat, men inom samma samhällsgrupp (Trost, 2005). Valet 
av informanter kan göras slumpmässigt bland människor man vet jobbar ute på fältet och har 
någon kunskap kring ämnet (Denscombe, 2000). Frågeställningarna i studien belyser hur 
pedagoger med hjälp av dans och rörelse kan få en positiv inverkan på elevers motivation i 
engelska. Vi ska båda arbeta inom de tidigare åren och valde därför att intervjua tidigare års 
lärare med utbildning i engelska. Antalet informanter kan med fördel vara relativt få i en 
kvalitativ intervju. För många intervjuer kan göra materialet övermäktigt, och göra att viktiga 
detaljer som sammanför eller skiljer missas i bearbetningen (Trost, 2005). Våra informanter 
utgörs av fem verksamma pedagoger. Det var naturligt för oss att välja verksamma pedagoger 
som vi visste hade lärarutbildning och undervisade i engelska, eftersom det var den målgruppen 
vi ville undersöka. Svenning (2003) skriver angående vem som ska intervjuas i en kvalitativ 
undersökning att det är viktigt att de personer man intervjuar verkligen har något att tillföra, och 
att man tror att de ger svar på vad som avses i undersökningen.  Skulle vi inte medvetet valt 
lärare med inriktning mot engelska som våra informanter, hade de inte kunnat svara mot vårt 
syfte. Repstad (2007) skriver att man i praktisk forskning kan behöva ta hjälp av chefer eller 
ledare för att få tag i intervjupersoner eftersom de har en överblick som forskaren inte har. 
Informanterna valdes genom att vi ringde runt till olika rektorer och frågade efter lärare som 
undervisade i engelska. Vi valde skolor i två olika kommuner i Norrbotten. Dessa fann vi på 
respektive kommuns hemsida. På två skolor uteblev svar eller så hade inte lärarna möjlighet att 
ta emot oss för en intervju. Vi ringde då vidare till två lärare som vi visste var utbildade 
engelsklärare för att på så vis uppnå ett för studien lämpligt antal informanter 
 
Repstad (2007) menar att det finns fördelar med att göra slumpmässiga urval inom en viss 
kategori för att motverka misstankar om att resultaten blir styrda. Vi bad rektorerna om namn och 
kontaktuppgifter till de lärare som undervisade i engelska för att därefter själva välja ut vilka 
informanter vi skulle ringa. På det här sättet motverkade vi att rektorerna skulle påverka urvalet 
genom att välja ut de bästa lärarna.  

3.2 Genomförande 
 
Första kontakten med våra informanter skedde genom telefon och e-post. Vi gav en kort 
beskrivning kring studiens innehåll och varför vi ville intervjua dem. Trost (2005) menar att man 
ska ge informanten en uppfattning om vad studien handlar om, men vara försiktigt med att 
berätta om frågorna i förväg för att undvika att intervjuerna blir styrda av informantens 
föreställningar om studien. Intervjuerna skedde på de respektive skolor som pedagogerna 
arbetade vid. Denscombe (2000) skriver att det är bra att vara två som deltar under en intervju. 
Då kan den ena anteckna och observera medan den andra ställer frågor och leder intervjun. Han 
menar också att det är bra att spela in intervjuerna samtidigt som anteckningar förs. Trost (2005) 
skriver att fördelen med att vara två samspelta intervjuare är att förståelsen och 
informationsmängden blir större än med en intervjuare. Vi strukturerade intervjuerna så att en av 
oss utförde alla fem intervjuer medan den andra kunde komplettera med ytterligare frågor som 
var relevanta för studien. Vidare valde vi att spela in intervjuerna för att lättare kunna bearbeta 
resultatet, samt för att kunna vara aktiva lyssnare under intervjun och endast anteckna det 
viktiga. 
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I en kvalitativ studie arbetar man med data i tre steg; samla in, analysera och tolka. I denna studie 
insamlades data i form av kvalitativa intervjuer. Analyserandet av data är det andra steget, vilket 
vi gjorde genom att vi läste igenom anteckningar från intervjuerna och lyssnade till 
inspelningarna. Vi analyserade med lite distans till själva intervjun, för att som Trost (2005) 
påpekar, kunna se intervjun ur ett bredare perspektiv. Trost  menar att när intervjun spelas in kan 
man skriva en sammanfattning efter intervjun och strukturera om i den så att den passar in i 
intervjuguiden, vilket vi gjorde för att  på det viset få samma struktur på all data. Fördelen med 
denna metod är att allt onödigt och oväsentligt material som inte har med studien att göra kan 
skäras bort, och det blir enklare att analysera (Trost, 2005). Repstad (2007) menar att vi som 
forskare inte har någon skyldighet att återge allt det informanterna har sagt  men att man på ett 
rätt och riktigt sätt ska beskriva det som huvudsakligen är viktigt för studien.  
 
Innan intervjun informerades informanten om hur intervjun skulle behandlas och fick ta ställning 
till om de ville bli inspelade. Pedagogerna blev informerade om syftet med inspelningen, och att 
deras anonymitet skulle behållas. En av pedagogerna ville inte bli inspelad under intervjun, 
vilket ledde till mer noggranna anteckningar. Efter varje intervjutillfälle diskuterade vi först för 
att se om vi fått samma uppfattning av intervjun. Trost (2005) menar att det är viktigt att man 
inte övertolkar materialet och läser mellan raderna. Därför gav diskussionerna oss en möjlighet 
att reflektera över vad informanterna verkligen hade sagt. Därefter skrev vi en sammanfattning 
utifrån inspelningarna samt de anteckningar vi fört under intervjuernas gång. Vi lyssnade till 
inspelningarna ett flertal gånger, samtidigt som vi gick igenom anteckningarna och skrev 
återigen ner det väsentliga från intervjun för att försäkra oss om att vi inte missat något viktigt. 
Efter att ha behandlat varje intervju för sig jämförde vi dem sedan med varandra. På så vis kunde 
vi sammanställa ett resultat och hitta röda trådar. Vid analysen av resultaten strukturerades 
pedagogernas svar så att de passade in i intervjuguiden (Trost, 2005).  
 
För att behålla informanternas anonymitet fingerade vi deras namn till pedagog 1, 2, 3, 4 och 5 i 
resultatet. Utifrån frågeställningar och intervjuguiden tog vi fram tre rubriker som omfattade det 
insamlade materialet.  Dessa tre rubriker är: pedagogers syn på lek och rörelse, hur lek och 
rörelse används i praktiken samt elevers motivation genom lek och rörelse.  
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4. Resultat   
 
Syftet med studien är att belysa elevers motivation för språkinlärning. Till grund för studien 
ligger intervjuer av fem verksamma pedagoger inom grundskolans tidigare år. Alla pedagoger 
har minst tio års erfarenhet inom läraryrket och är i 50-årsåldern. I resultatet benämner vi dem 
som pedagog 1, 2, 3, 4 och 5, förkortat till P1, P2, P3, P4 och P5, för att behålla deras 
anonymitet. I resultatet benämner vi intervjupersonerna både som pedagog och lärare, utan 
någon värdering i begreppen. En kort beskrivning av pedagogerna följer här nedan:  
 
Pedagog 1 är verksam lärare sedan fjorton år tillbaka. Från början är personen utbildad 
förskolelärare men vidareutbildad till lågstadielärare. Intervjuperson 1 undervisar i alla ämnen 
utom idrott och musik. Vid tiden för intervjun undervisar pedagogen i en årskurs 3. På skolan 
sker rörelseträning i form av dans under idrottslektionerna.  
 
Pedagog 2 har sedan fjorton år tillbaka arbetat som lärare med en förskoleutbildning i grunden 
och vidareutbildning till grundskolelärare årskurs 1-7. Pedagogen undervisar i alla ämnen utom 
idrott. Skolan har åldersblandade klasser och P2 undervisar i en klass där eleverna går från 
förskoleklass till årskurs 3. Under engelsklektionerna undervisas eleverna klassvis. Skolan har 
nyligen haft ett samarbete med Kulturskolan där det förekom dansundervisning. Samarbetet 
skedde under fyra veckor då eleverna fick dansa 40 minuter i veckan.  
 
Pedagog 3 har arbetat som lärare sedan tolv år tillbaka och undervisar i alla ämnen utom musik, 
idrott och slöjd. Skolan har åldersblandade klasser. Tidigare har läraren undervisat i en årskurs 3-
4 men undervisar nu i en årskurs 4-6. Under engelsktimmarna undervisas eleverna klassvis och 
pedagogen har ansvar för årskurs 5. Idrottsläraren ansvarar för dansundervisningen på skolan. 
Kulturskolan har under en period bidragit till dansundervisningen på skolan. Lärarna själva var 
aktiva tillsammans med barnen och fick ett program för att kunna följa upp dansen.  
 
Pedagog 4 har tolv års erfarenhet av läraryrket och undervisar på mellanstadiet i en årskurs 5 i 
alla ämnen utom musik, idrott och slöjd. På skolan ingår dans under idrottstimmarna. Pedagogen 
skulle vilja integrera dansen mer med de övriga ämnena, men talar om tidsbristen.  
 
Pedagog 5 har ungefär femton års erfarenhet av läraryrket. Pedagogen är utbildad lågstadielärare 
årskurs 1-3. På skolan där pedagogen arbetar följer lärarna en klass under tre år. Det fjärde året 
fungerar pedagogen som en resurs till de andra lärarna. P5 fungerar som en resurs för alla klasser 
och i alla ämnen. Pedagogen ansvarar för engelskundervisningen i årskurs 3.  
 
Vi har valt att behandla intervjuerna utifrån våra tre frågeställningar:  
1. På vilket sätt kan lek och dans/rörelse ha en positiv inverkan på elevers motivation till att lära 
sig engelska? 
 
2. Hur använder sig pedagoger av dans/rörelse och lek i sin engelskundervisning i praktiken?  
3.  Hur ser pedagoger på begreppen dans, rörelse och lek ? 
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Pedagogernas svar är sammanfattade under tre rubriker som är kopplade till våra 
frågeställningar. I resultatdiskussionen analyserar vi pedagogernas svar närmare och belyser 
likheter och skillnader. De rubriker som behandlas är:  
 

- Pedagogers syn på lek och rörelse 
- Hur lek och rörelse används i praktiken  
- Elevers motivation genom lek och rörelse  

 

4.1 Pedagogers syn på lek och rörelse 
 
Samtliga pedagoger tycker att lek och rörelse är viktigt i engelskundervisningen. Pedagog 1 
anser att arbetssättet i lågstadiet bygger på lek och rörelse. "När man rör på sig fastnar det där 
uppe" (Pedagog 1) Lärarens uppgift är att fånga barnens uppmärksamhet genom att till exempel 
spela teater och bjuda på sig själv. Vidare säger P1 att det är lättare för eleverna att sitta still efter 
rörelse. 
 
Pedagog 2 tycker att det är naturligt att ha en lekfull undervisning med yngre elever, och väljer 
ett varierat arbetssätt med hjälp av lek. Pedagogen anser att läraren måste ge eleverna många 
olika vägar till lärandet. "Ett annat sätt att arbeta är att leka […]  Eftersom alla elever lär sig olika 
är det viktigt med ett varierat spektrum i lärandet.” (Pedagog 2) Vidare påpekar P2 att eleverna 
ska få använda sig av flera sinnen. När eleverna rör sig, ser och använder flera sinnen kommer de 
ihåg bättre. 
 
Det är viktigt att eleverna har kunskap om sin egen kropp och blir trygga i sig själva anser 
Pedagog 3 och pekar på vikten av lek och rörelse: "Jag tycker att rörelse är viktigt och att man 
internaliserar den i sin kropp […] det är en viktig grej att få in det i hela kroppen. Att klappa, 
promenera och använda kroppen tycker jag är bra." (Pedagog 3) 
 
P3 anser sig ha en personlig begränsning inom rytmik som är till nackdel för P3 vid användandet 
av kroppen. Det blir inte lika naturligt att använda det i klassrummet då. Läraren tycker ändå att 
lek och rörelse används alldeles för lite i undervisningen, P3 hade gärna använt det mer. För 
Pedagog 4 är det viktigt att få eleverna att våga prata engelska och hon finner vägen dit genom 
sång, musik, drama, lekar och dans. Den femte pedagogen anser att lek och rörelse är mycket 
viktigt i engelskundervisningen på lågstadiet eftersom eleverna ska lära sig ett nytt språk. 

 
Speciellt så här på lågstadiet är det mycket viktigt att man använder mycket lek och rörelse just i 
engelskan, eftersom att det är ett nytt språk för barnen. Då måste barnen få någon sorts 
upplevelse i samband med alla nya ord som barnen möter. (Pedagog 5) 

 

4.2 Hur lek och rörelse används 
 
De fem pedagogerna använder sig alla av spel som en form av lek i undervisningen. Spelen är 
memory eller bingo där eleverna får träna siffror, färger och ord. P5 använder sig av 
hemmagjorda spel i sin undervisning. Pedagog 1, 2 och 3 använder sig av rörelse genom 
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myllrande runt i klassrummen och låter eleverna hälsa på varandra eller ställa frågor. Dessa tre 
pedagoger samt P5 använder sig också av olika kommandon i form av leken "Simon says". 
Leken innebär att läraren ger kommandon som eleverna ska följa när läraren säger Simon says 
före ett kommando, till exempel "Simon says turn around". Utesluter läraren Simon says ska 
eleverna inte följa kommandot. Lärarna använder sig också av kommandon för att lära in nya 
fraser, till exempel "Knock at your neighbour". Pedagog 5 använder leken "Simon says" i stor 
utsträckning och ser möjligheter med denna lek inom varje moment i engelskan. Till exempel 
använder hon sig av leken när eleverna ska lära sig kroppsdelar, lägesord, och rörelsebegrepp 
som springa eller hoppa etc.  
 
Alla pedagoger använder sig av redan befintligt material på något sätt, för att få inspiration till 
lek och rörelse i den egna undervisningen. Ingen av pedagogerna använder sig kontinuerligt av 
specifika arbetsböcker i engelska.  
 
Pedagog 1 använder sig mycket av ordbilder, rim och ramsor där eleverna får härma och säga 
efter. Läraren tycker att engelskan ska komma naturligt in i undervisningen och smyger in det 
med hjälp av lekar och sånger. Eleverna får ta med sig egna mjukisdjur till skolan för att lära sig 
prepositioner. Mjukisdjuren placerar barnen på bordet, under stolen, bakom ryggen etc. Pedagog 
2 använder sig av en liknande övning, men där barnen själva placerar sig i olika prepositioner 
efter lärarens kommando. P1 läser sagor på engelska, där eleverna redan har förförståelse från 
den svenska versionen av sagan. De engelska namnen på frukter lär sig barnen med hjälp av 
leken "fruktsallad". Barnen får i leken sitta i en rund ring på stolar och är olika frukter. Läraren 
ger sedan kommandon (på engelska), som till exempel att äpplen och bananer ska byta plats, om 
läraren ropar fruktsallad ska alla barnen byta plats med varandra. 

Både P1 och P2 använder sig av rörelsesången "En bonde i vår by", i engelsk version. Ringleken 
går till så att klassen väljer en bonde. Ringen går åt ena hållet och bonden åt det andra. Bonden 
tar en fru från ringen och dansar med henne. Frun i sin tur tar ett barn, barnet tar en katt, osv. 
Under ringleken sjunger alla om händelseförloppet på engelska. För att lära sig färger och namn 
på substantiv använder sig P2 av färgbord, där eleverna får hämta saker med en viss färg och 
lägga på rätt färgbord. Pedagogen använder sig även av sånger och bild i undervisningen. P1 och 
P2 säger att rörelse i undervisningen förekommer inom rörelsesånger där det enda exemplet som 
ges på rörelsesånger är "En bonde i vår by". Det är svårt att hitta ramsor på engelska som passar 
eleverna och deras kunskapsnivå anser P2. Eleverna hos P2 får också titta på film där personerna 
i filmen, som P2 själv uttrycker sig, fjantar en hel del. Från filmen tar P2 inspiration till att fjanta 
sig med eleverna i klassrummet på ett "allvarligt" sätt. Med ett allvarligt sätt menar pedagogen 
att fjantandet tas på allvar och fungerar som ett lustfyllt sätt att lära. "Yngre barn kan inte träna 
engelska, de måste leka sig till engelska" (Pedagog 2). P2 talar vidare om att den vuxne kan 
guida eleverna i leken och på så sätt initiera eleverna och tillföra nya saker i leken. Leken 
kommer på ett varierat sätt in i undervisningen för P2. Leken kan ibland vara planerad och ibland 
läggs leken in som ett avbrott.  

Pedagog 3 använder sig mycket av klapplekar, för att på så sätt lära eleverna nya ord och fraser. I 
de yngre åldrarna kan läraren promenera runt med eleverna för att lära in enklare fraser. Eleverna 
pekade även på kroppen för att lära sig kroppsdelar. Pedagogen tyckte det var lättare att få in lek 
och rörelse i undervisning med elever i årskurs 3 och 4. P3 använder sig av dramaövningar och 
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olika spel i undervisningen med eleverna i årskurs 5 men poängterar att det blir mindre lek och 
rörelse än med de yngre eleverna. 

Pedagog 4 använder sig av hemmagjorda spel i olika former. Eleverna får även göra rörelser 
samtidigt som de säger engelska ord. P4, som undervisar i en årskurs 5, anser att arbetsböckerna 
i engelska för årskursen saknar lek och rörelse. Böckerna för årskurs 5 fokuserar på att eleverna 
själva ska sitta och arbeta vilket pedagogen inte tycker är optimalt. P4 köper in färdigt material 
från "Beta Pedagog" och gör sedan ett utplock av det som verkar bra. För att lära in ord använder 
pedagogen sig av leken "hoppa på ormen". Ormen består av olika ord och är i form av plastfickor 
som ligger på golvet. I ordinlärningen används även leken "heta stolen" där eleverna ska säga rätt 
ord eller mening. Heta stolen är en lek som eleverna själva har valt att göra och kan fungera som 
en variant på glosförhör. I heta stolen sitter eleverna i en ring runt en stol som en elev sitter på. 
De övriga i klassen ställer frågor och så länge eleven svarar rätt sitter den kvar på den heta 
stolen. Pedagogen hänvisar till Internet som en bra källa för att få inspiration och påpekar att 
bara fantasin sätter gränser för en undervisning bestående av lek och rörelse. P4 anser att 
begreppen lek och rörelse kan skiljas från varandra. Rörelsen är mer bestämd och utförs oftast i 
samband med sånger. Lek är friare och där får eleverna bestämma mer själva. Pedagogen har en 
vilja att integrera olika ämnen mer och då främst dans och rörelse med övriga ämnen, men anser 
att det faller på grund av tidsbrist. Dans förekommer under idrottslektionerna, men är inget som 
pedagogen har tagit in till klassrummet under engelskundervisningen.  
 
Pedagog 5 använder sig av lek varje vecka och i stort sett under varje engelsklektion. Bortsett 
från leken "Simon says" och rörelsesången "head, shoulders, knees and toes" har pedagogen 
svårt att komma ihåg hur just rörelse har använts i undervisningen. Vid slutet av intervjun kom 
pedagogen på en rörelseramsa som använts i tidigare klasser. I rörelseramsan som P5 kallar för 
"Nalle Puh" ska barnen stå i en ring. Inom ringen ska barnen en och en göra olika rörelser till 
ramsan som är på engelska. P5 nämner också en rörelseramsa i form av en ringlek där eleverna 
sätter rörelse till ord och meningar.  
 
På skolan där P2 och P5 är verksamma har dansundervisning med en annan lärare förekommit 
under en period, men pedagogerna har inte integrerat dansen i sin egen undervisning 

4.3 Elevers motivation genom lek och rörelse 

Alla pedagoger som deltog i intervjuerna talar om att elevernas motivation ökar när lek och 
rörelse används i engelskundervisningen. Pedagogerna ser vikten av att eleverna ska känna att de 
kan och att undervisningen ska vara lustfylld för att leda till lärande. "Allt som blir roligt blir en 
motivation till att lära sig" (Pedagog 5) 

Pedagog 1 ser till att ta upp en övning flera gånger för att eleverna ska lära sig den och känna sig 
trygga. Vidare anser pedagogen att lek och rörelse är något som eleverna tycker är roligt och 
därmed ökar motivationen. "Man ska bjuda på sig själv och inte ta allt så allvarligt, 
undervisningen ska vara rolig och alla elever ska känna att de kan […] man vågar mer när man 
lär sig på ett lustfyllt sätt." (Pedagog 1) 
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Pedagog 2 påpekar att lek i undervisningen gör att eleverna befäster och bearbetar sina 
kunskaper. Det kan förekomma att elever är motsträviga och inte vill delta i leken på grund av 
rädslan att förlora. P3 anser att motivationen ökar kraftigt hos eleverna när de får använda lek 
och rörelse. Eleverna blir kreativa och glada samtidigt som de glömmer bort sina hämningar. 
Variation leder till motivation påpekar P3. Arbetslaget har en vilja att utveckla engelskan för att 
få in mer lek och rörelse i undervisningen, men P3 talar om tidsbristen i skolan. "Vi behöver 
utveckla engelskan [...] av tidsbrist blir det lite stereotypt". (Pedagog 3) 
 
Alla lär sig på olika sätt och därför måste det finnas olika moment så att undervisningen passar 
alla anser P4. Pedagogen ser att eleverna uppskattar leken och bedömer att eleverna lär sig av lek 
och rörelse. Det är lärarens ansvar att ta reda på vad som är svårt för en elev och ta tag i 
problemet fortsätter P4. Elever kan ha svårt för att förstå eller prata engelska och behöver då 
aktiveras inom ett visst moment för att behålla motivationen. P4 använder sig av gruppsystem 
eftersom det är lättare för eleverna att våga prata och förstå vad som ska göras i mindre grupper. 
Rummet och grupperna organiseras så att alla får kvalité i undervisningen. P4 kan se en svårighet 
med att få med sig alla elever i den traditionella katederundervisningen, där läraren står framme 
och pratar och eleverna lyssnar. Det finns en risk att tappa elever med läs- och skrivsvårigheter 
med den formen av undervisning. Pedagogen har sett att elever med läs- och skrivsvårigheter 
inte har några problem med att lära sig engelska när undervisningen sker genom lek och rörelse. 
P4 anser även att elevnära saker ska speglas i undervisningen för då tycker eleverna att det är 
intressant. P4 bedömer att eleverna i årskurs 5 tycker om engelska och blir motiverade av det 
aktuella arbetssättet. "Barn ska vara aktiva och största delen av eleverna lär sig genom aktivitet". 
(Pedagog 4) 
  
Samtliga pedagoger anser att en orsak till att elever tappar motivationen i engelska är om 
undervisningen är för svår och eleverna inte känner att de kan. Alla påpekar dock att barnen 
sällan tappar motivationen, men de kan känna en osäkerhet inför nya moment. P1 anser att elever 
med svårigheter behöver få egen tid med läraren tills de har förstått och ett hjälpmedel är att 
använda mycket skratt och bus. Omotiverade eller motsträviga elever behöver få vänta och iaktta 
först, men sedan är de alltid med säger P1. Även P2 och P5 anser att vissa elever måste få titta 
och känna in för att veta vad som ska hända innan de väljer att delta. P2 ser skillnaden att vissa 
elever tycker att lek och rörelsemoment är mycket roligt medan andra elever bara deltar för att de 
måste. Ser en elev uttråkad ut går pedagogen fram och hjälper denna genom att göra uppgiften 
tillsammans med eleven. Dagsformen spelar in hos både lärare och elever vad gäller 
motivationen. Brister motivationen tar P2 till olika knep som att räkna baklänges eller 
rörelsesånger. P5 säger att man som lärare bör fundera över vad som gjort att eleverna inte vill, 
kanske strukturen i lektionen gjorde att eleverna inte förstod. Alla pedagoger tycker att elever 
nuförtiden är duktiga på engelska, eftersom de lär sig genom utlandsresor, dataspel, tv-
program/filmer och Internet. 
 
Gemensamt för alla pedagoger är att de har en positiv syn på engelskan, och pekar på vikten av 
att använda olika sinnen och många slags hjälpmedel.  
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5.  Diskussion 

5.1 Validitet och reliabilitet  
 
Forskning blir meningslös utan koppling mellan teori och erfarenheter. Kopplingen kallas 
validitet, och betyder att det som ska mätas verkligen mäts. Att det som mäts är tillförlitligt 
kallas för reliabilitet. Det finns många faktorer som påverkar tillförlitligheten vid en intervju, till 
exempel kan den som intervjuar eller miljön där intervjun äger rum vara påverkande faktorer 
(Svenning, 2003). Informanterna fick själva välja tid och plats för intervjun så att de skulle känna 
sig bekväma i situationen. Samtliga intervjuer utfördes på respektive pedagogs arbetsplats och vi 
kände att vi fick en bra intervjusituation med alla informanterna 
 
Trost (2005) talar om att mätningen ska vara stabil genom att alla intervjuare frågar på samma 
sätt och situationen ska vara likartad för alla. I denna studie har intervjuerna genomförts av 
samma person för att alla intervjuer skulle bli så lika som möjligt. När en av oss ställer frågorna i 
samtliga intervjuer, får alla intervjuer samma utgångspunkt. Intervjuerna påverkas således inte av 
olika sätt att ställa frågor, röstläge, kroppsspråket samt personligheten hos intervjuaren. Trost 
(2005) hävdar att kvalitativa intervjuer görs för att få veta vad informanten menar med eller hur 
informanten uppfattar ord eller företeelser. I studien ville vi ta reda på hur verksamma pedagoger 
ser på begreppen dans, lek och rörelse i engelskundervisning och informanterna är relevanta 
eftersom de tillhör den grupp vi avsett att undersöka. Svaren speglar verkligheten och ger oss 
därför pålitlig information. Denscombe (2000) hävdar att begreppet validitet handlar om hur data 
reflekterar sanningen och verkligheten samt hur det täcker väsentliga frågor. Vi är medvetna om 
att resultatet hade kunnat bli annorlunda om intervjuerna utförts med pedagoger som alla 
undervisar i årskurs fem, eftersom vi antar att svaren hade gett oss mindre exempel på lek och 
rörelse. De två pedagogerna som undervisar i årskurs fem delade båda med sig av erfarenheter av 
undervisning med yngre elever. Således fick vi konkreta exempel från samtliga informanter.  
 
Speciellt frågemetoderna är känsliga vad gäller validiteten för studien. Frågorna kan vara oklara 
och intervjuaren kan styra informanten med egna värderingar (Svenning, 2003). Frågorna i 
intervjuguiden (se bilaga 1) var tydliga och vi kunde på så sätt få konkreta svar på våra frågor, 
men det kan ha lett till att svaren blev styrda av hur vi ställde frågorna. Hade vi formulerat 
frågorna annorlunda och från början inte nämnt lek och rörelse, finns det en möjlighet att svaren 
hade blivit mer uttömmande. I efterhand kan vi se att en fråga som, Kan du beskriva hur en 
vanlig engelsklektion ser ut? hade kunnat vara en bättre fråga än, Vad har du för inställning till 
att använda dig av lek och rörelse i din undervisning?.  
 
Frågorna i intervjuguiden var öppna för att pedagogerna själva skulle få formulera sig fritt om 
sitt verksamma arbete. Vi är medvetna om att det finns en risk att vårt ställningstagande lyser 
igenom och att informanterna således kan ha blivit styrda av vetskapen om vårt positiva 
förhållningssätt gentemot dans, lek och rörelse. Vi hade kunnat undvika risken att informanterna 
blev påverkade redan från början av vårt förhållningssätt om vi hade valt att nämna orden dans, 
lek och rörelse längre in i intervjun. När informanterna har vetskap om att vi utbildar oss till dans 
respektive engelsklärare, finns risken att de förstår att vi ser positivt på att integrera dessa ämnen 
och ger oss svar som de tror att vi vill höra.  
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5.2 Resultatdiskussion 
 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar diskuteras under denna rubrik om pedagogernas 
arbetssätt stämmer mot de frågeställningar och den forskning som tidigare gjorts inom området. I 
styrdokumenten för grundskolan står det som ett mål att uppnå, att eleverna ska utveckla och 
använda sina kunskaper i olika uttrycksformer (Skolverket, 2006). I Kursplanen står det också att 
kroppsspråket är ett hjälpmedel för eleverna vid lärandet av engelska (Skolverket, 2008).  
 
Samtliga pedagoger har en positiv inställning till lek och rörelse i engelskundervisningen. De 
uttrycker åsikter som att när man rör på sig fastnar kunskapen, och att det är viktigt att få med 
hela sin kropp så att kunskapen internaliseras. Alla pekar på betydelsen av lek och rörelse för 
barnens inlärning och motivation. I studien belyses den lek där barnen tränas socialt, och får 
använda sig av fantasi och inlevelse och får föreställa sig handlingar. Montessori (1987) skriver 
om att barn har lätt för att föreställa sig saker, att fantisera om hur saker och ting hänger ihop. 
Med hjälp av pedagogiska hjälpmedel kan läraren utöka barnens förståelse genom leken. Även 
Knutsdotter-Olofsson (1990) talar om hur barnen med låtsasleken tränar fantasin och 
föreställningsförmågan. I lek blir en händelse mer tydlig och konsekvenser av ett handlande mer 
tydliga. Wigert (1993) menar att dans och rörelse ger motorik och koordination, vilket får 
eleverna att bli medvetna om sitt kroppsspråk och därmed kunna uttrycka tankar, idéer och 
känslor.  

5.2.1 Hur används lek och rörelse 
 
Pedagogerna svarar alla att de använder sig av lek och rörelse i undervisningen men vid närmare 
analys av svaren uppmärksammas undervisningssätt som kopplas mer till ett lustfyllt lärande än 
till begreppen lek och rörelse. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att pedagogerna inte 
integrerar lek och rörelse i språkundervisning i det avseende Knutsdotter-Olofsson (1990) och 
Montessori (1987) talar om.  
 
Samtliga pedagoger fick samma frågor om lek och rörelse och samtliga talade från ett brett 
perspektiv om olika hjälpmedel för att skapa en varierad och lustfylld undervisning. Alla lärare 
verkar koppla olika lustfyllda hjälpmedel till begreppen lek och rörelse. De lustfyllda hjälpmedel 
som har uppmärksammats i svaren från pedagogerna utöver lek och rörelse är att måla bilder, 
spela spel, sjunga sånger, övningar som eleverna ska fylla i, flaggor med olika färger, ordbilder 
och komma-ihåg-övningar. Leken i den form som studien tar upp finns inte med i pedagogernas 
arbetssätt. Pedagogernas arbetssätt liknar varandra på många områden med återkommande lekar, 
sånger och övningar.  
 
Pedagog 4 utmärkte sig från de övriga pedagogerna genom ett arbetssätt som var mycket mer 
rörelsebaserat. P4 använde sig av ett speciellt material, "Beta Pedagog", där mycket av materialet 
är byggt på rörelse och alla sånger är rörelsebaserade. P4 använde sig också av andra typer av 
rörelseaktiviteter, som att "hoppa på ormen" och olika dramaövningar med rörelser. Sandborgh-
Holmdahl och Stening (1993) styrker P4:s arbetssätt när de säger att barn naturligt vill röra på sig 
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och att rörelse får barn att vilja lära sig. P4 förklarar dock inte närmare vilka specifika 
rörelsesånger som hon använder sig av eller några andra aktiviteter än de som redan nämnts.  
 
Pedagogerna ger som svar att de använder sig av lek och rörelse, men har svårare att ge konkreta 
exempel. Kanske är det så att pedagogerna tror sig använda lek och rörelse mer än de faktiskt 
gör. Att de svarar bild och spel som en form av lek kan vara på grund av att pedagogerna ser 
brett på begreppen och säger allt som kan ingå i en definition av ett lustfyllt lärande. Samtliga 
pedagoger verkar förknippa lek med allt som de anser vara lustfyllt för eleverna.  
 
Kullberg (2004) skriver om läroprocessen som individen går igenom vid lärandet av något nytt. 
Hon menar att kunskapen måste införlivas genom kroppens fyra språk: kroppsspråk, bildspråk, 
skriftspråk och talspråk. Resultatet i studien visar att kroppsspråket är det pedagogerna använder 
sig minst av vid inlärningen. De rörelser som används består alla av liknande övningar varje 
gång, vilket kan göra arbetet stereotypt. Enligt Steinberg och Borghäll (1982) får det teoretiska 
liv genom rörelse samtidigt som hela kroppen finns med i inlärningen. De flesta av pedagogerna 
använder rörelser främst genom rörelsesånger. Två av pedagogerna nämnde rörelsesången "En 
bonde i vår by" och även leken "Simon Says" är vanligt förekommande. Spel i former av bingo 
och memory samt att måla bilder hör till ett lustfyllt lärande i allmänhet. Genom de spel och 
lekar som pedagogerna använder sig av är inte kroppen med. Montessori (1987) hävdar att 
barnen genom rörelse får en djupare förståelse för något. Eleverna får inte heller träna på 
inlevelseförmågan genom pedagogernas arbetssätt. Enligt läroplanen för grundskolan är det 
önskvärt att sträva mot att olika kunskapsformer ska integreras och eleverna ska få tillgång till 
fysisk aktivitet (Skolverket, 2006). P2 och P3 hade haft ett samarbete med Kulturskolan, där det 
förekommit mycket rörelse. Ingen av pedagogerna integrerade de kunskaper Kulturskolan 
bidragit med i undervisningen. P2 hade inte tänkt på att använda materialet från Kulturskolan i 
sin egen engelskundervisning. Under intervjun reflekterade P2 över att det är möjligt att integrera 
Kulturskolans idéer med sin egen undervisning. P3 hade försökt att använda mer rörelse men 
kände att den egna förmågan satte stopp. Björklund-Dahlgren (1990) talar om hur barnen genom 
dansen kan ge uttryck för olika känslor. Detta var inget som pedagogerna hade tagit in i sin 
undervisning. P3 berättar om att barnen får gå runt mellan varandra och säga påstående som "I 
am a happy person" utan att lägga till en rörelse eller känsla. P3 reflekterade själv över att rörelse 
inte förekommit i undervisningen för att införliva kunskapen på ett djupare sätt. Skolverket 
(2008) säger att skolan ska sträva mot att eleverna kan leva sig in i andras människors situation. 
Vi anser att genom att levandegöra påståendena i föregående övning skapas ett bra tillfälle att 
träna det.  

 
Pedagog 2 och Pedagog 5 har båda svårt att komma ihåg hur de tidigare har använt sig av rörelse 
i engelskundervisning, trots att de båda undervisar i engelska i dagsläget. Pedagog 3 sa att 
arbetslaget hade en vilja att utveckla engelskan och att de hade tanken att göra det så fort tiden 
fanns. De arbetsformer och hjälpmedel pedagogerna använder sig av i undervisningen bidrar till 
ett varierat och lustfyllt lärande som i sig är viktigt i engelskundervisningen. Resultatet visar att 
användandet av dans, lek och rörelse inte förekommer i någon stor utsträckning i engelska 
undervisningen. Det finns klara riktlinjer i skolans styrdokument om hur viktigt användandet av 
alla uttrycksformer är. Med styrdokumenten och tidigare forskning inom området som grund kan 
slutsatsen dras att pedagoger ute i skolorna inte svarar mot de behoven. 
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5.2.2 Elevers motivation genom lek och rörelse 
 
I den här studien belyses den humanistiska motivationsteorin och den inre motivationen. Den 
humanistiska motivationsteorin handlar om att människan har många medfödda egenskaper, ett 
behov av socialt liv och en vilja att vara aktiv och till hjälp för andra. Enligt den humanistiska 
motivationsteorin bidrar tankar, känslor, uppfattningar om omvärlden till motivation (Imsen, 
2006). I dansundervisning blir eleverna medvetna om sitt kroppsspråk, och får hjälp att utveckla 
det genom att uttrycka tankar, idéer och känslor (Wigert, 1993). Den inre motivationen kommer 
från barnet själv och styrs av barnets egna behov. Yttre motivation styrs av belöningar och att 
komma fram till ett mål (Imsen, 2006). 
 
Pedagogernas klassrum där intervjuerna genomfördes var utformade så att det fanns mycket plats 
där eleverna kunde röra på sig. Trots rummets möjlighet användes rörelse till liten del i 
undervisningen. Samtliga klassrum var kreativt utformade och kändes som en miljö där 
inspiration och motivation kan utvecklas. Lightbown och Spada (1999) påpekar att läraren ska se 
till att klassrummet är lockande för eleverna eftersom det leder till höjd motivation. Vidare talar 
de om att undervisningen ska ske på rätt nivå för elevernas ålder. Samtliga pedagoger använder 
sig av lustfylld undervisning för att höja elevernas motivation vilket är viktigt för barnen. 
Pedagogerna använder sig dock inte av rörelse som en form av lustfylld undervisning i någon 
stor utsträckning. P1 uttrycker att när man rör på sig så fastnar det där uppe och talar om hur 
viktigt det är att eleverna får röra på sig. Den rörelse som förekommer i undervisningen för P1 är 
dock främst inom rörelsesånger. 
 
Pedagogerna använder sig mycket av spel där den sociala förmågan inte uppmärksammas. 
Pedagog 2 ansåg att vissa elever kan vara motstridiga till att delta i "leken" på grund av rädslan 
att förlora. Vi reflekterar över om denna rädsla sammankopplas med att mycket av leken består 
just av spel? I olika former av spel syns det ofta vem som kan och vem som inte kan, vilket kan 
leda till den rädsla hos eleverna som P2 talar om. P4 använder sig av leken "heta stolen" i 
klassrummet där kopplingar kan dras till den behavioristiska motivationsteorin, där belöningar 
ses som en form av motivation. (Imsen, 2006) Den elev som är duktig och kan svara på frågorna 
får sitta kvar på stolen som en sorts belöning. När en elev inte svarar rätt på frågorna kommer en 
form av bestraffning genom att denna elev inte får sitta kvar och det uppmärksammas då att 
eleven har svarat fel. Pedagog 4 talade om att eleverna själva valt att utföra "heta stolen" som en 
lek i bland annat förhör av ord och meningar. Vidare menar P4 att eleverna verkade tycka att 
leken var ett roligare sätt att ha glosförhör på, det vill säga att eleverna fick förhöra varandra. Det 
framgick inte om de blyga och tysta eleverna hade valt leken lika mycket som de elever som 
ansågs vara duktiga och vågar ta för sig. Uppmuntran visar att handlingen är önskvärd vilket 
leder till att eleverna fortsätter i samma riktning (Öhman, 2007). När eleverna som är duktiga 
svarar rätt i "heta stolen" får de uppmuntran att fortsätta svara rätt genom att de får sitta kvar på 
stolen. Det är möjligt att detta leder till att vissa elever väljer leken flera gånger eftersom de 
känner att de får belöning för sin kunskap. Hur de elever som svarar fel och inte får belöningen 
av att sitta kvar på stolen ställer sig till leken framgår inte av intervjun. 
  
Till den humanistiska motivationsteorin som belyses i studien kopplas vad som står i läroplanen: 
skolan ska sträva mot att eleverna kan leva sig in i andras människors situation och handla för 
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sitt eget och andras bästa (Skolverket, 2006). I den lek studien vill belysa får barnen utrymme för 
sina känslor och kan genom till exempel drama eller påstående övningar föreställa sig saker. Det 
är möjligt att leken "heta stolen" passar endast för de elever som är duktiga och att dessa elever 
inte kan tänka sig in i hur övriga i klassen ställer sig till den. Maslow (1987) hävdar att det finns 
fem grundläggande behov som varje människa har. Det fjärde behovet är enligt Maslow behovet 
av erkännande och respekt. Han menar att alla har ett behov av att känna självförtroende och 
självkänsla. P2 talar om hur vissa elever är rädda för att förlora i vissa lekar och resultatet av 
intervjuerna visar att samtliga pedagoger använder sig mycket av spel. Det finns en risk att spel 
och leken "heta stolen" inte är rätt väg att gå för att få eleverna att känna behovet av självkänsla 
eftersom dessa lekar innehåller tävlingsmoment.  
 
Samtliga fem pedagoger anser att elevernas motivation till engelska ökar i samband med lek och 
rörelse i undervisningen. Vidare fäster alla stor vikt vid att eleverna ska känna att de kan och att 
undervisningen ska vara lustfylld. Pedagog 1 använder sig av samma övning ett flertal gånger för 
att eleverna ska känna att de kan. Kullberg (2004) säger att det är viktigt att bemöta eleverna 
positivt och att skapa lärandesituationer som ger eleven tilltro till sin egen förmåga. Samtliga 
pedagoger pratar om att eleverna lär sig av och blir motiverade av lustfyllda moment i 
engelskundervisningen. Att pedagog 1 gör en övning flera gånger kan kopplas till det Kullberg 
menar om vikten av att skapa lärandesituationer som gör att eleverna tror på sig själva. P3 anser 
att eleverna blir glada och kreativa när lek och rörelse används i undervisningen. Björklund-
Dahlgren (1990) talar om att dans och rörelse är viktigt för barn eftersom de genom lek 
upptäcker kroppens möjligheter samtidigt som kroppsmedvetenheten ökar. P3 hävdar att 
eleverna glömmer bort sina hämningar och att de blir motiverade av variation i undervisningen.  

5.3 Avslutande reflektioner 
 
Syftet med studien var att belysa motivation för språkinlärning. De tre frågeställningar som vi 
valde att undersöka i studien är: Hur kan lek och dans ha en positiv inverkan på elevers 
motivation till engelska? Hur använder sig pedagoger av dans och lek i sin engelskundervisning i 
praktiken? Hur ser pedagoger på begreppen dans, rörelse och lek ? 
 
Tidigare forskning visar att motivationen stärks med hjälp av rörelse och flera av pedagogerna 
uttryckte också detta. Användandet visar sig emellertid vara svagt ute i skolorna och många av 
pedagogerna är fast i de gamla övningarna som funnits länge i skolan. De metoder pedagogerna 
nämner har alla en positiv inverkan på motivationen hos eleverna men svarar inte mot de 
frågeställningar vi hade. De rörelsemetoder som visar sig vara vanligast i skolorna är "Simon 
says", "En bonde i vår by" och rörelsesånger liknande "Head, shoulders knees and toes", 
erfarenheter från vår egen skoltid visar att dessa övningar är minst 20 år gamla.  
 
I resultatet framgick det att pedagogerna pekar på att motivationen ökar i samband med lek och 
dans. Samtliga talar mycket om begreppen lek och dans i en positiv bemärkelse. Beträffande 
frågan om hur pedagogerna använder sig av lek och dans i undervisningen visar det sig att de 
hade få exempel att dela med sig av. Pedagogerna uttalade sig om att de inte minns vad de har 
gjort i rörelseväg, att det är svårt att hitta bra ramsor och rörelseövningar och att det blir mindre 
lek och rörelse med de äldre eleverna. En av pedagogerna talade om en personlig begränsning 
som sätter stopp för användandet av rörelse, och alla pedagoger nämner främst spel som en form 
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av lek i sin undervisning. Vi ställer oss lite fundersamma till att samtliga pekar på hur viktigt det 
är med lek och rörelse trots att användandet är litet. Det finns en risk att de verksamma 
pedagogerna inte har någon större erfarenhet av dans och rörelse och att det är orsaken till att de 
inte använder sig av detta i undervisningen. Enligt oss som gjort studien finns det många 
användningsområden inom engelskan där dans, rörelse och fantasi kan få en större plats. Ingen 
av pedagogerna hade tänkt på att dans och rörelse kan användas för att gestalta engelska ord och 
begrepp och för att sätta ord i kroppen. Genom att gestalta med kroppen ser vi att det finns en 
möjlighet för eleverna att använda sig av fantasi och inlevelseförmåga i större utsträckning. Ska 
barnen lära sig till exempel ordet träd kan de samtidigt få forma ett träd med kroppen. På så vis 
sätter sig kunskapen både i "kroppen och knoppen". Björklund-Dahlgren (1990) talar om att det 
som barnen inte kan uttrycka verbalt kan de få utlopp för i dansen. Pedagogerna talade om att 
vissa elever kan ha svårigheter med att prata engelska och då kan dans och rörelse fungera som 
ett hjälpmedel. Eleverna kan få visa med kroppen att de har förstått istället för att prata. Rörelser 
och dans kan på så vis fungera som förstadiet till att våga prata engelska. Pedagogerna som 
arbetade i årskurs fem talade om vikten av att eleverna skulle våga prata engelska och använde 
sig av bland annat drama i undervisningen. Genom drama får eleverna öva sig på att tala 
engelska, men det framgick inte om eleverna fick använda sig av kroppsspråket för att visa att de 
förstod. Vi tänker oss att kroppsspråket kan signalera att eleven innehar en förståelse som är 
viktig för att våga använda det engelska språket verbalt. I dansen får barnen även blanda 
verklighet och fantasi (Björklund-Dahlgren, 1990). I de verksamma pedagogernas arbetssätt 
finner vi inte många moment där eleverna får använda sig av fantasi eller av kroppen. Vi finner 
ingen form av den lek som Knutsdotter-Olofsson (1990) kallar för låtsaslek, där barnen får träna 
föreställningsförmågan och fantasin. I låtsasleken får barnen skapa sig inre bilder och när de 
föreställer sig en situation i leken får de en förståelse för hur olika handlingssätt leder till olika 
konsekvenser.    
 
Samtliga pedagoger talar om att omotiverade elever inte är något som de lagt märke till och 
enligt dem inte heller finns. Slutsatsen av resultatet är att eleverna är motiverade till 
engelskinlärning även utan att lek genom fantasi och rörelser förekommer i någon större 
omfattning. Samtliga pedagoger nämner att eleverna kan mycket engelska redan när de kommer 
till skolan vilket kan vara en möjlig orsak till att de känner sig motiverade, eftersom eleverna 
tycker att det är roligt när de kan. Enligt tidigare forskning och enligt de pedagoger som deltagit i 
intervjuerna är rörelse av stor vikt för elevers inlärning. Trots denna vetskap använder fyra av 
pedagogerna sig av rörelse i liten utsträckning. I början av intervjun påpekar pedagogerna att det 
är viktigt med lek och rörelse i undervisningen och att detta är något som de använder sig av. När 
intervjuerna fortskred reflekterade samtliga över att användandet av rörelse inte förekom i den 
mån som det skulle kunna och de hade inte heller många exempel att dela med sig av. De 
lustfyllda hjälpmedlen i undervisningen kan utvecklas till stor del med mer erfarenhet inom lek 
genom fantasi och rörelse.  

5.4 Fortsatt forskning 
 
Vi valde att utföra intervjuer med fem stycken verksamma pedagoger som undervisar i engelska. 
Förslag på fortsatt forskning vore att dels intervjua fler pedagoger och också intervjua elever för 
att kunna jämföra hur de ser på betydelsen av lek, dans och rörelse samt om elevernas svar 
stämmer med pedagogernas. Det vore intressant att undersöka hur elevernas motivation till 
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engelskinlärning påverkas med lek, dans och rörelse i ett större perspektiv, i fler städer och inom 
olika pedagogiska former. En jämförelse hade då kunnat göras mellan städer i Sverige och 
mellan pedagogiska former som Montessori, Reggio Emilia och den vanliga grundskolan. Vi 
tycker att det hade varit intressant att utföra intervjuer med yngre verksamma lärare för att få 
svar på om de ser på betydelsen av lek, dans och rörelse på ett annorlunda sätt. Vidare tänker vi 
att nyutexaminerade lärare kanske ser ur ett annat perspektiv än lärare med många års erfarenhet 
av yrket och där mycket av undervisningen kan gå på rutin och i samma spår.   
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
 
Berätta kort om dig själv. 
Hur länge har du varit verksam pedagog? 
I vilka ämnen undervisar du? 
 

1) Vad har du för inställning till att använda dig av lek och rörelse i din undervisning? 

2) Använder du dig av lek och rörelse, varför/varför inte?  

3) Hur använder du dig av lek och rörelse i din undervisning? 

4) När använder du dig av lek och rörelse i din undervisning? 

5) Berätta vad du tror händer med elevernas motivation till lärandet i samband med lek och 
rörelse? 

6) Vad gör du när du ser att elever tappar motivationen ? 

7) Hur ser du på begreppen lek och rörelse? 

8) Har ni dansundervisning på övrig tid under skoldagen? Hur tar ni hjälp av den i engelska 
undervisningen?  

 


