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Sammanfattning 
Att använda lek i undervisningen är något som diskuteras allt mer i skolans värld i Sverige. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 tillämpar lek som metod i 

engelskundervisningen men också varför lärare tycker att leken är betydelsefull i 

undervisningen. Som forskningsmetod har en kvalitativ metod i form av intervju genomförts 

och studien bygger på åtta intervjuer med lärare som alla är verksamma lärare i ämnet 

engelska för årskurs 1-3. Studiens utgångspunkt ligger i det sociokulturella perspektivet. 

 

Resultatet visar att de intervjuade lärarna anser att lek som undervisningsmetod är viktig för 

att bidra till att hjälpa eleverna utveckla sitt språkbruk och för att bli motiverade att använda 

det engelska språket. Lärarna använder sig av varierande lekfulla undervisningsformer för att 

stimulera eleverna i deras språkutveckling. Ur lärarnas synvinkel tillägnar sig eleverna nya 

kunskaper när det sker på ett lustfyllt sätt och lärarna är positiva till att använda lek i 

undervisningen. Resultatet visar även att det finns negativa aspekter gällande användandet av 

lek i engelskundervisningen.  Slutsatser som dras är att en tillämpning av lek i 

språkundervisningen skapar möjligheter för alla elever i undervisningen och därigenom lättare 

att möta eleverna på deras nivå. Ämnen för fortsatt forskning kunde vara att ta reda på hur 

eleverna ser på lek som undervisningsform samt om olika lekfulla verktyg kan resultera i att 

klasskillnader uppstår i skolan. 

 

Nyckelord: engelska som andraspråk, lek, spel, språkutveckling, grundskolan, lärande, 

engelskundervisning 1-3, klass aktiviteter, undervisning 
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1. Introduktion  
I dagens globala samhälle omges de flesta svenska elever av någon form av engelska runt om 

sig både i skolan och i hemmet. Språk är något som i första hand lärs för att kunna interagera, 

kommunicera och samla information. Allt fler barn i Sverige möter engelska från tidig ålder i 

exempelvis reklam, filmer, böcker, lekar, traditionella- och digitala spel. Barn anammar saker 

i deras omgivning på ett lekfullt sätt och när barnen sedan börjar i skolan är det dags för dem 

att lära sig använda det engelska språket i nya situationer än vad de behövt tidigare 

(Lundberg, 2011, s. 12; Skolverket, 2011, s. 8, 13; Pinter, 2006, s. 36-37). Lundberg (2011) 

förklarar att lärarens intresse, engagemang och varierande undervisning i 

engelskundervisningen kan göra tydliga avtryck för elevernas språkinlärning (s. 26-28, 30). 

Lundberg (2011) framhäver att genom att eleverna i årskurs 1-3 får leka sig fram i 

engelskundervisningen kan det första mötet med språket medföra att ett intresse och lusten till 

ett språklärande väcks (s. 30-32).  

 

I Skolverkets Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 

2016), Lgr11, går det att läsa att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren kan lek ha en stor betydelse för att eleverna 

tillägnar sig nya kunskaper och får viljan och lusten till ett livslångt lärande (s. 10). 

Skolverket (2016) klargör hur eleverna bör stimuleras för att kunna utveckla kunskaper och 

färdigheter i engelska. I kursplanen beskrivs att eleverna ska kunna använda olika språkliga 

strategier för att anpassa sitt språk och kunna göra sig förstådda (s. 9, 34). Några av de 

undervisningsformer som beskrivs i Lgr11 (2016) för att elever i årskurs 1-3 ska stimuleras i 

sitt lärande är: sånger, ramsor, dikter, sagor och dramatiseringar, vardagsnära och välbekanta 

ämnesområden för eleverna, ord och fraser (Skolverket, 2016, s. 34-35). Skolverket (2016) 

understryker vikten av att lärare är medvetna om hur kreativa aktiviteter och lekar kan vara en 

väsentlig del i undervisningen, för att eleverna ska stimuleras och tillägna sig kunskap i 

skolans tidigare år 1-3 (s. 9). 

 

En tillämpning av lek som undervisningsform kan medföra en elevanpassad undervisning 

eftersom det i varje klassrum finns olika individer med olika behov, kunskaper och 

bakgrunder (Pinter, 2006, s. 20-24). Genom att lämna utrymme för lärorika och lekande sätt i 

engelskundervisningen kan läraren skapa ett intresse för språk eftersom eleverna får möjlighet 

att kommunicera och interagera med andra elever i klassen (Sandström, 2013, s. 93-95; Silver, 

1999, s. 63-69). Lundberg (2011) menar att det är genom att språka som elever främst lär sig 

språk. Men tillägger även hur viktig lärarens motivation och uppmuntran är för elevernas 

framtida kunskapsutveckling i engelska som andraspråk (s. 14-15).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare i årskurs 1-3 ser på lekens betydelse och effekt i 

engelskundervisningen. I åtanke finns även att uppmärksamma om elevers språkinlärning kan 

underlättas genom att läraren använder sig av lekfulla metoder. För att ta reda på detta ställs 

följande frågor: 

 

 På vilket sätt används lek i engelskundervisningen för att hjälpa eleverna att utveckla 

sin språkinlärning?  

 Varför använder lärare lek som undervisningsform? 

 Hur ser studiens lärare på relationen mellan lärande och lek i engelskundervisningen 

för årskurs 1-3? 
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2. Bakgrund 
Det här avsnittet kommer först att förklara några väsentliga begrepp för det här 

examensarbetet. För att ge läsaren en ökad förståelse för användningen av lek i klassrummet 

kommer sedan en bakgrund ges till lärarens roll i undervisningen. 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 
2.1.1 Engelska som andraspråk (ESL) 

Att lära sig ett andraspråk innebär att en person lär sig ytterligare ett språk efter hens första 

språk. Pinter (2006) förklarar engelska som andraspråk (ESL) som ett ämne som undervisas i 

skolan, där elever ges möjlighet att interagera och kommunicera med andra elever (s. 166). 

Lundberg (2011) säger att elever i årskurs 1-3 har lättast för att ta till sig ett nytt språk. 

Anledningen till detta anses vara att intresset och motivationen för språk finns där och rädslan 

för att säga eller göra fel ännu inte är lika stor som i de äldre årskurserna (Lundberg, 2011, s. 

127). Pinter (2006) framhåller att en tidig start i skolan med engelska för svenska elever kan 

resultera i att deras motivation och självförtroende till att lära engelska ökar. Genom att ge 

eleverna möjlighet att komma i kontakt med engelska på ett lekfullt sätt, kan de uppmuntras 

och känna sig entusiastiska att använda och lära sig engelska i framtiden (p. 32).  

 

2.1.2 Engelskundervisning 

Lundberg (2011) förklarar att i Sverige finns det inget nationellt beslut om att engelska ska 

läras ut från och med årskurs 1 (s. 10-11).  Däremot finns det skrivet i kursplanen, Lgr11 

(2016) att undervisning i ämnet engelska som andra- eller främmande språk får börja läras ut 

från årskurs 1-3 inom skolans verksamhet (Lundberg, 2011, s. 10-11). Svenska skolelever 

möter ofta engelska språket på tv, i spel, böcker etcetera. I skolan möter eleverna språk på en 

ny nivå än vad de gjorde som yngre. Detta är ett språkmöte som mer eller mindre leder till ett 

livslångt språklärande för eleverna eftersom de får lära sig att använda det engelska språket 

för att kommunicera och interagera i samhället både som barn och vuxna (Lundberg, 2011, s. 

12-13). Lundberg (2011) beskriver engelska språkets frammarsch i de yngre åldrarna i 

Sverige, i och med att engelska är klassat som ett världsspråk. Vilket i sin tur medfört att 

engelska ofta anses som ett andraspråk i Sverige.  Därför är det viktigt att läraren lämnar 

utrymme för yngre elevers nyfikenhet, lust och vilja till att leka sig till språket. Genom att få 

möta engelskan på ett spontant sätt stimuleras eleverna i sitt livslånga lärande (s. 17-29, 43-

54, 126-128). 

 
2.1.3 Lek 

Silver (1999) definierar lek som något som faller naturligt för barn i deras vardagliga liv, 

vilket kan resultera i en ökad motivation i undervisningen. Silver (1999) menar att om lärare 

använder lek som undervisningsform skulle det kunna resultera i att eleverna vågar 

kommunicera och interagera, då det sker på ett stimulerande sätt som de är bekanta med. En 

tillämpning av lek i engelskundervisningen kan resultera i att eleverna finner undervisningen 

rolig samtidigt som den bidrar till en motivation till vidare språkutveckling (s. 63-69).  

 

Silvers (1999) definition av lek kan ses i förhållande till sex kriterier. Det första kriteriet 

grundar sig på om eleverna finner en uppgift rolig. Silver (1999) menar att finner eleverna att 

en uppgift är rolig kan det resultera i att eleverna blir motiverade och är villiga att delta i 

undervisningen när det sker på ett lekande sätt. Andra kriteriet syftar till elevernas motivation, 

att eleverna uppnår ett resultat i sin egen takt utan att de behöver känna några krav utifrån (s. 

64). Det tredje kriteriet berör hur lek kan främja elevernas självförtroende, genom att eleverna 

är fria att delta i hur en lek kan utvecklas. Silver (1999) beskriver i det fjärde kriteriet att om 

eleverna ges möjlighet att själva får ta kontroll över uppgiften på ett lekfullt sätt, kan det 
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resultera i att deras engagemang ökar och att de interagerar med övriga klasskamrater (s. 65). 

Det femte kriteriet nämner de formella uppsättningar av regler som gäller när lek inkluderas i 

undervisningen. Det sista kriteriet nämner hur lärare som använder lek kan involvera eleverna 

att bli aktiva deltagare i undervisningen. Silver (1999) menar att lek motivera elever till att 

utforska sin miljö. Vilket Silver (1999) skriver kan resultera i att eleverna utvecklar olika 

kompetenser såsom fysiska, intellektuella, mentala, emotionella och sociala (s. 65-66).  

 

Barn lär sig genom att utforska och observera världen runt dem, genom att tillåta lek i 

undervisningen tillåter läraren eleverna att bekanta sig med och utforska engelska språket på 

ett naturligt sätt för dem för att de ska förstå och anamma engelska som andraspråk (Gray, 

2013, s. 278-282). Pinter (2006) framhäver att det är av stor betydelse att lärare tänker på 

lekfulla metoder så som rollspel, sånger, rim, spel och en mängd olika material när man 

undervisar elever (s. 32-33). Grays (2013) forskning nämner att om lärare tillåter barn att 

använda lekande sätt, kan det underlätta en hälsosam utveckling och en önskan om livslångt 

lärande (s. 282). Sandström (2013) menar att en användning av lekande sätt i 

engelskundervisningen i årskurs 1-3 kan stimulera eleverna till lärande. Vidare, förklarar 

Sandström (2013) att elever i de yngre åldrarna arbetar och tar sig an världen på ett lekande 

sätt för att få en bild av hur världen fungerar. Därför kan lärare som tillämpar lek i 

undervisningen hjälpa eleverna att kategorisera, organisera och ta till sig ny kunskap på ett för 

dem vardagligt sätt (s. 93-95). Lillemyr (2002) definierar vidare lek som något som hjälper 

eleverna i deras lärande och i sociala situationer. Att tillåta lek i undervisningen innebär att 

läraren inte bara engagerar utan också motiverar eleverna i deras kunskapsutveckling (s. 45).  

 

2.1.4 Undervisningsform  

Undervisningsform syftar till lärares undervisningsmetoder och till de aktiviteter som 

förekommer i undervisningen exempelvis sång, rim, spel eller teater. Antalet 

undervisningsformer är oändliga och kan också handla om ifall läraren vill att eleverna skall 

uppnå en viss kunskapsnivå eller tillmötesgå undervisningens upplägg exempelvis samtal, 

grupparbete, föredrag eller instruktioner.  

 

2.2 Lek i undervisningen 
Barn lär sig när de får interagera och kommunicera med andra och genom att delta i sociala 

och språkliga sammanhang lär barn sig om sin omgivning (Liberg, 2010, s.77). Barn lär sig att 

delta i samhället och anpassa sig till världen genom lekar så som sånger, rörelser, rim och 

ramsor, spel och titt-ut-lekar etcetera. Lekarna är ett naturligt sätt för barn att utforska och 

förstå sig på världen de lever i. Liberg (2010) förklarar att därför kan språkinlärningen 

underlätta för eleverna i de yngre åldrarna om läraren använder lek i undervisningen. Det kan 

öppna upp för en mängd nya världar i klassrummet, samtidigt som det tillåter eleverna att 

reflektera över språket och sin språkliga medvetenhet (s. 88-91).  

 

Det finns både för- och nackdelar med att tillämpa lek i undervisningen. Carlsson och P 

Samuelsson (2005) framhäver att det även kan finnas nackdelar med att applicera lek i 

undervisningen. Om lärare använder sig av lek i undervisningen kan detta resultera i att 

eleverna tänker att de får leka fritt. Medan läraren i själva verket har för avsikt att eleverna 

skall lära sig något genom att leka sig till lärandet. Carlsson och P Samuelsson (2005) menar 

att här kan det uppstå en viss problematik i undervisningen, då lärarens intention är att 

eleverna skall få nya kunskaper, medan eleverna vill leka (s. 213). Samtidigt förklarar 

författarna att leka hör till barns inre väsen, något som för dem är ett naturligt sätt att se och 

förstå sin omvärld. Carlsson och P Samuelsson (2005) argumenterar vidare att det som 

traditionellt sett beskrivs som lek anses vara lustfyllt och fritt. Det är något som sker spontant 
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och engagerar barn till ett socialt deltagande. Författarna menar att därför borde det inte vara 

omöjligt att applicera i ett lärandeperspektiv (s. 210-212). Pinter (2006) poängterar att i en 

klass finns det elever med olika behov och olika sätt att lära sig på, det är därför viktigt att 

läraren är uppmärksam vid valet av att använda en metod över en annan. Vilket även kan 

resultera i att en omsättning av lek i undervisning kan bli till en nackdel för en del elever 

samtidigt som det blir en fördel för andra (s. 20-24). Dörnyei (2001) konstaterar att 

tillvägagångssätten är många för att motivera och bibehålla en kunskapsutveckling i 

undervisningen. Dörnyei (2001) menar att motivation innebär glädje, glädje åt något man gör 

eller åstadkommer. Motivationen är elevernas drivkraft för att vilja lära sig engelska som 

andraspråk samtidigt som det är en önskan att lära sig mera (s. 9-11).  

 

Carlsson och P Samuelsson (2005) menar att om lek hör till barns inre väsen, borde det kunna 

utgöra en del av det som nämns i Läroplanen Lgr11 (2016). Nämligen det lustfyllda lärandet, 

så länge läraren har bakgrundskunskaper och tillämpar lek i undervisningen med ett syfte 

(Carlsson & P Samuelsson, 2005, s. 210; Skolverket, 2016, s. 12-14). Dörnyei (2001) 

understryker att även om en applikation av lek fungerar i en klass, finns det inget som säger 

att det måste fungera i en annan. Författaren skriver att läraren måste förstå och vara villig att 

anpassa och hitta metoder som fungerar i hens enskilda klass för att motivera 

språkutvecklingen hos eleverna. Dörnyei (2001) tillägger precis som Carlsson och P 

Samuelsson (2005) att lek har och har haft en viktig roll i hur villiga elever är att lära sig 

något nytt. En applicering av lek kan ge eleverna möjlighet att utforska engelska på ett 

lustfyllt och vardagligt sätt för dem, vilket kan resultera i glädje och ökad motivation till 

livslång språkutveckling (Dörnyei, 2001,s. 9-14; Carlsson & P Samuelsson, 2005, s. 210-

213).  

 

2.3 Användandet av lek och motivationens betydelse för språkinlärningen 
Lundberg (2011) skriver att läraren är elevernas språkliga och kommunikativa rollmodell i 

engelskundervisningen. Det är därför viktigt att läraren är bekväm med att tala engelska och 

att hen inte lägger för mycket vikt vid att tala felfri engelska själv. Lundberg (2011) förklarar 

att de lärare som tar för vana att använda sig av ett flertal olika strategier, såsom kroppsspråk, 

ansiktsuttryck eller visuella hjälpmedel, i språkundervisning kan ha lättare att skapa ett 

kommunikativt klassrumsklimat där eleverna känner sig bekväma och motiverade till att 

språka på engelska (s. 60-61). Pinter (2006) framhåller att genom ett gott klassrumsklimat och 

ett flertal olika material som traditionella- och digitala spel, böcker, rim och ramsor, sånger 

med mera kan engelskundervisningen lättare anpassas för att passa den klass som undervisas 

(s. 36-37). Lundberg (2011) skriver att lärare som är medvetna om att elevernas vilja och lust 

att lära sig engelska som andraspråk kräver en rad olika metoder och material, kan ha större 

möjlighet att hjälpa dem i deras språkutveckling (s. 59-64). Dörnyei (2001) beskriver 

möjlighet till utmaning och att lära sig något nytt i engelskundervisningen som viktiga 

punkter för att elevernas motivation skall bibehållas och att eleverna är aktiva i klassrummet 

(s. 9-14). Genom att tillåta eleverna att leka med språk, utforska den språkliga världen, 

experimentera och få en känslomässig koppling grundad på egna erfarenheter, kan läraren 

uppmuntra eleverna att bli en del av den engelskspråkiga världen (Sandström, 2013, s. 37-48). 

Sandström (2013) beskriver vidare att eleverna uppmuntras att på ett lekfullt och frivilligt sätt 

interagera och kommunicera i klassen. Sandström (2013) menar att användandet av lek som 

undervisningsform kan uppmuntra eleverna att uttrycka sig och tala engelska oftare, både i 

och utanför skolan. Detta kan resultera i att eleverna bygger upp det egna självförtroendet 

inom ämnet. Författaren skriver att det handlar oftast om att ta språkinlärningen till elevernas 

nivå för att hjälpa dem att utveckla en livslång önskan att lära sig och språka på engelska (s. 

93-95).  
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2.4 Styrdokument  
2.4.1 Läroplanen 

I Lgr11 (2016) framkommer det att lek har en betydelsefull del i det aktiva lärandet i 

undervisningen. I läroplanen, Lgr11 (2016), beskrivs det tydligt att lek har en stor betydelse 

för barns inlärning. Lek i undervisningen kan stimulera eleverna till kreativt skapande, 

nyfikenhet och ökat självförtroende. Genom stöd från lärare och skolan, ges eleverna 

möjlighet att utforska och utveckla kunskaper. Dessutom kan det ge en ökad lust till ett 

livslångt lärande: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt 

under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper” 

(Skolverket, 2016, s.9). I läroplanen, Lgr11 (2016) introduceras engelskämnet med att 

undervisningen i engelska bör syfta till att hjälpa eleverna att utveckla kunskaper i och om 

ämnet samt dess användningsområden. Det betonas att engelskundervisningen i skolans 

tidigare år, bör syfta till att eleverna utvecklar: allmänna kommunikativa färdigheter, får ett 

förtroende för att och viljan att tala samt använda engelska språket (s. 32). Börjesson (2012) 

betonar vikten av lärarens medvetenhet om att hen ger eleverna allsidiga kommunikativa 

färdigheter i engelskundervisningen. Börjesson (2012) skriver att elever är olika, en del lär sig 

snabbare och andra långsammare. Det är därför viktigt att läraren kan ge redskap så att 

eleverna kan utveckla kommunikativa färdigheter och känna sig bekväma i att använda det 

engelska språket för att deras engelska kunskaper ska öka (s. 19). För att eleverna ska ges 

möjligheten att lära sig engelska som ett andraspråk är lärmiljön viktig: en läromiljö som 

ingiver eleverna tron på sin egen språkliga förmåga, en miljö som uppmuntrar dem att våga 

använda språket och inte är rädda för att göra misstag. Känner eleverna sig trygga och säkra i 

klassrumsmiljön, kan de bli motiverade och känna sig positiva till att använda det engelska 

språket i interaktion och kommunikation. Börjesson (2012) menar att språklig förmåga 

handlar oftast om att ha mod och vilja att använda ett språk (s. 1-2). Detta framkommer även i 

de grundläggande värderingarna och centrala innehållet i Lgr11 (Skolverket 2016). Elever 

som ges rika och goda möjligheter till kreativa aktiviteter kan bli motiverade och känna mod 

samt vilja till att delta i den språkliga miljön (s. 11-12). 

 

2.4.2 Kommentarmaterial till engelska kursplanen 

Skolverket (2011) beskriver att världen utvecklas och blir för varje dag mer globaliserad, 

vilket kräver att jordens befolkning behöver bredare språkkunskaper jämfört med förr. I 

kommentarmaterialet till kursplanen i engelska (Skolverket, 2011) framkommer det att 

kursplanen förmedlar en funktionell och kommunikativ syn gällande elevers språklärande, 

som bör utgå ifrån förmågor som reception, produktion och interaktion. Engelska är ett språk 

som används i globala sammanhang och ett språk som är aktuellt i media och elevers 

vardagliga liv. Därför framhävs vikten av att eleverna ges möjlighet att förstå och delta i 

engelska sammanhang för att kunna delta i samhället och den globala världen på ett 

framgångsrikt sätt (Skolverket, 2011, s. 8, 13). I kommentarerna till läroplanen (Skolverket, 

2011) betonas att fokus i årskurs 1-3 i engelska bör ligga på att eleverna introduceras till 

språket på ett vardagligt sätt för att viljan och lusten att kommunicera ska uppstå. Skolverket 

(2011) menar att det finns olika tillvägagångssätt för att fånga elevers språkintresse och att 

bibehålla deras motivation. Tillvägagångssätt kan vara att hänvisa till media, tidningar, spel, 

böcker och andra vardagsnära redskap för att eleverna ska känna att engelska språket är 

närvarande i deras liv och därigenom redan innehar en viss kunskap. Kunskap som kan 

utvecklas ytterligare med hjälp av att tillämpa lekfulla arbetssätt i undervisningen för att 

eleverna ska få tillgång till ett globalt språkflöde (s. 2, 10).   
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3. Teoretiska perspektiv  
Detta avsnitt redogör för studiens teoretiska bakgrund. Först ges en beskrivning av det 

sociokulturella perspektivet och hur det kan kopplas till lek som undervisningsform. Avsnittet 

beskriver avslutningsvis hur lek kan ses på två olika sätt: Lek som verktyg och Lek som 

kommunikativt redskap. De två sätten betraktar lek ur olika perspektiv, användningsområden, 

hur lek bör användas och varför en tillämpning rekommenderas.  

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Att leka fyller en viktig funktion, för eleverna, förklarar Nelson och Svensson (2005, s. 76) 

samtidigt som de hänvisar till Vygotsky (1978), som ur det sociokulturella perspektivet 

nämner att lek som verktyg medför att det lämnas utrymme för elevernas fantasi och strävan 

till skapande (Vygotsky, 1995, s. 16). Nelson och Svensson (2005) förklarar vidare att 

användandet av lek som verktyg i undervisningen kan möjliggöra för läraren att elverna lär 

och rör på sig på olika sätt. Författarna menar att eleverna ges en möjlighet att orientera sig 

och utveckla förmågor på ett vardagsnära sätt (s. 76). Vygotsky (1978) beskriver att alla 

eleverna är unika inlärare på sitt individuella sätt. Han hävdade att kunskapen är både 

teoretisk och praktisk, därför bör det finnas utrymme för reflektion och interaktion. Samtidigt 

om läraren ger eleverna rätt verktyg och stöd i deras utveckling, ges eleverna möjlighet att bli 

aktiva deltagare i det sociala sammanhang de befinner sig i. Vilket i sin tur kan medföra att 

eleverna engageras att på ett meningsfullt sätt interagera med andra i deras miljö (Pinter, 

2006, s. 10-12; Säljö, 2012, s. 189). Vygotsky (1978) menade att det är språket som bildar 

människans tänkande, inte nödvändigtvis det talade språket men det teckensystem som 

används för att kommunicera med vår omvärld (Säljö, 2012, s. 189-191). Säljö (2012) 

förklarar det sociokulturella perspektivet som ett perspektiv som ser skolan som en central 

plats där eleverna på ett vardagsnära och lustfyllt sätt kan komma i kontakt med ny kunskap. 

Säljö (2012) beskriver att lärande därför kan ses som interaktion mellan människor, där 

skolans roll är att göra eleverna redo för att bli aktiva deltagare i samhället och den 

globaliserade värld de lever i (s. 195-197). 

 

3.2 Lek som verktyg och kommunikativt redskap 
Nelson och Svensson (2005) förklarar att lek kan ha en viktig betydelse för den individuella 

utvecklingen. Författarna menar att leka är synnerligen viktigt, men det är inte främst därför 

det appliceras i undervisningen. Nelson och Svensson (2005) menar att lekar som funktion i 

undervisningen medför mycket mer än att eleverna kan bli aktiva deltagare. Genom att leka 

kan eleverna utveckla kognitiva och motoriska färdigheter. Elever som ges möjlighet att 

experimentera och samla på sig nya erfarenheter, samt göra självständiga val i sociala 

sammanhang, stimuleras samtidigt som de kan få ett ökat självförtroende (Nelson & 

Svensson, 2005, s. 73-76). Nelson och Svensson (2005) beskriver hur lek kan främja elevers 

lärande. En introducering av lekfulla arbetssätt i undervisningen kan resultera i att eleverna i 

de yngre åldrarna intresseras av att delta i en aktivitet som de annars kanske inte hade gjort (s. 

93). Att leka kan därför vara en viktig förutsättning för att elever så småningom utvecklar en 

motivation gentemot den språkliga aktiviteten. Lillemyr (2002) förklarar att en tillämpning av 

lekfulla arbetssätt i undervisningen öppnar upp för elevers fantasi och kan ge dem en chans att 

skapa ytterligare förmågor och förutsättningar då kraven i skolans värld inte framstår som lika 

stora (s. 28, 49).  

 
Lillemyr (2002) beskriver att barn lär genom att leka. I samspel med andra lär sig barn att 

samarbeta och kommunicera med andra i sin omvärld. Genom lek utvecklas barnets sociala 
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förmåga, samtidigt som hen lär känna sig själv (s. 48-49). Säljö (2012) skriver om det 

sociokulturella perspektivet och förklarar att den bygger på Vygotskys arbete (1978), som 

uppgav att barn lär sig genom språkbaserade sociala interaktioner. Det sociokulturella 

perspektivet förklarar hur människor assimilerar kunskap och förstår världen runt dem genom 

två olika typer av verktyg: språk och material (Säljö, 2012, s. 186-187). Dysthe (2003) 

utvecklar vidare att det sociokulturella perspektivet innebär att man ser på kunskap som något 

socialt konstruerat, där inlärningen av kunskap inte endast påverkas av den enskilde individen 

utan även dess omgivning och lärandemiljö (s. 16). 

 

Lillemyr (2002) menar på att lek utgör inte endast tillfällen för socialisation utan förbereder 

även eleverna för en framtida utveckling. Tillämpning av lek i den pedagogiska verksamheten 

ger eleverna bekanta och tydliga sätt att anamma nya utmaningar och språkfärdigheter (s. 48-

49). Dysthe (2003) anser att för att lärande och tänkande skall kunna göras synliga och leda 

till en utveckling hos eleverna, krävs det att ett socialt sammanhang finns i klassrummet. Ett 

socialt sammanhang där språk och kommunikation fungerar som grundpelare på ett sätt som 

för eleverna är naturligt (s. 48). Säljö (2012) understryker även han att kunskap överförs 

genom pedagogiska processer som skapas vid överföring av socialisering med andra 

människor (s. 196). Vid språkutbyte lär eleverna att organisera tankar och konstruera 

betydelse för ytterligare kunskaper. Pinter (2006) förklarar att lärare som förstår begreppet 

språkutbyte kan ge många möjligheter för eleverna att arbeta tillsammans. Läraren kan med 

en strukturerad klassrumsmiljö, som syftar till att främja elevinteraktion, säkerställa att 

eleverna diskuterar kring vad de har förstått och vilka tolkningar de har gjort under 

engelskundervisningen (s.10-13). Siegler, Deloache och Eisenberg (2011) nämner att när 

eleverna får interagera med andra barn och vuxna på ett lekfullt sätt förstärks ett barns 

förståelse för den värld de lever i. Författarna (2011) klargör att ur ett sociokulturellt 

perspektiv poängteras att barns kunskaper och språkkunskaper är något som kan utvecklas när 

de får och ges möjlighet att interagera med andra. En introducering av lek i undervisningen 

medför att något som för eleverna redan är bekant infogas, vilket kan underlätta, motivera och 

stimulera dem i deras språkande med andra nu och i framtida lärande (s. 160-161, 244, 506, 

540).  

 

4. Metod 
I det här avsnittet beskrivs inledningsvis val av forskningsmetod, urval av informanter, 

genomförande av studien, samt val av analysmetod. Därefter diskuteras studiens reliabilitet 

och validitet samt vilka etiska överväganden som gjorts. Avslutningsvis presenteras en 

beskrivning av den pilotstudie som bidrog till det slutgiltiga intervjuunderlaget. 

Fortsättningsvis kommer skribenten för studien att beskrivas som intervjuare och de 

intervjuade som informanterna, detta för att undvika eventuella missförstånd och 

feltolkningar. 

 

4.1 Val av forskningsmetod 
Syftet med studien är att undersöka lekens funktion och betydelse enligt lärare i årskurs 1-3 

som undervisar engelska. Utifrån studiens syfte valdes en enkät med öppna frågor (McKay, 

2006) i form av frågeformulär via e-mail som forskningsmetod. McKay (2006) förklarar att 

med denna typ av intervjuer, blir det enklare för intervjuaren att analysera och sammanställa 

det slutgiltiga resultatet (s. 52). Eliasson (2010) säger att vid guidade intervjuer har 

intervjuaren ett välarbetat frågeschema som sällan lämnar plats för att kunna gå utanför 

ramarna för frågorna. Författaren (2010) poängterar vidare att det inte finns några 

förbestämda svarsalternativ i denna typ av studie, vilket ger informanten en möjlighet att 
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kunna svara ärligt och öppet. Eliasson (2010) tillägger även att denna typ av forskningsmetod, 

guidade intervjuer, kallas även av vissa författare för strukturerade intervjuer (s. 26-27).  

 

Cohen, Manion och Morrisson (2011) menar att intervjuer kan vara en bra metod att använda 

sig av för att samla in data för ett specifikt forskningsområde. Samtidigt skriver de att det 

finns självklart både för- och nackdelar med att använda sig utav guidade intervjuer (s. 411). 

Cohen m.fl. (2011) markerar att fördelarna med denna typ av forskningsmetod är att de är 

systematiska och förbättrar datainsamlingen samtidigt som intervjun förs på ett samtalsplan. 

Samt att eventuella luckor som skulle kunna uppstå under intervjun har förutsetts och kan 

därigenom undvikas (s. 411). Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att intervjuer via digitala 

verktyg, i form av till exempel e-mail, blir allt mer vanligt förekommande. Detta menar 

författarna (2014) kan bero på att informanten får allt direkt e-mailat till sig och kan enkelt 

skriva in svaren, samtidigt som intervjuaren kan analysera och sammanställa svaren direkt när 

det e-mailats tillbaka (s. 190). Kvale och Brinkmann (2014) nämner dock att nackdelen med 

denna typ av intervjuer, är att det krävs goda kunskaper hos intervjuaren såväl som 

informanten för att inte några missförstånd uppstår och att intervjun feltolkas. Vilket kan 

resultera i att intervjuaren får problem att tolka informantens svar om hen inte förklarat sig 

nog språkligt. Alltså kan det resultera i att efterföljande frågor kan behövas, som i sin tur kan 

resultera i att det krävs mer tid från informanten (s. 173, 190).   

 

McKay (2006) poängterar att för att intervjuaren ska kunna bibehålla informanternas intresse 

att delta i studien, bör frågorna inte vara för långa, många eller komplicerade. McKay (2006) 

förklarar att för att guidade intervjuer ska uppnå en så god datainsamling som möjligt, är det 

viktigt att intervjufrågorna är väl formulerade och är diskussionsbara. Med andra ord, att 

intervjufrågorna inte är ledande och att intervjuaren undviker frågor som det går att svara ja- 

eller nej på (s. 52-53).  

 

4.2 Urval av informanter 
Detta avsnitt redogör först hur informanterna till studien hittades och vilken målgrupp som 

eftersöktes. Avslutningsvis presenteras informanterna i en tabell som gör det överskådligt för 

läsaren att se och följa senare resultatdel.  

 
4.2.1 Urvalet 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver intervjuade personer som informanter, detta eftersom 

de anses vara personer som har kunskaper inom ett visst område som kan vara av intresse i en 

bestämd studie (s. 129). Enligt dem är det viktigt att intervjuaren kan föreställa sig 

vilken/vilka personer som ska intervjuas, samt att ett lämpligt antal personer att intervjua för 

en intervjustudie är mellan 5-25 informanter (s. 128, 156).  

 

För att finna informanter till studien användes Facebookgrupper som berörde ämnet och som 

finns tillgängliga för lärare. I Facebookgrupperna fanns lärare från hela Sverige och de lärare 

som efterfrågades var aktiva lärare som undervisade i engelska i årskurserna 1-3 som påstår 

använda sig av lek som undervisningsform. Tio lärare, från olika skolor och platser i Sverige, 

svarade och godkände sitt deltagande i studien. Pågrund av studiens begränsade tidsaspekt, 

valde intervjuaren tio lärare som högsta gräns och 5 lärare som minimum för studien. Med 

andra ord valde intervjuaren att intervjua tio informanter om utifall att eventuella avhopp 

och/eller svar inte skulle mejlas tillbaka.  

 
4.2.2 Presentation av deltagarna 

Tabell 1: Presentation av studiens deltagare 
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4.3 Genomförande 
En förfrågan skickades ut på en socialmedia sida, Facebook, för att finna eventuella 

informanter till intervjun. De som var intresserade svarade på förfrågan i form av att höra av 

sig till intervjuaren via e-mail. Därefter besvarade intervjuaren e-mailen med lite allmän 

information om tider, kontaktinformation och meddelade att återkomma när 

informationsbrevet, intervjufrågorna och begreppsdefinitionslistan (Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 

3) var klara. Samtliga lärare valde att gå vidare i processen efter informations e-mailet från 

intervjuaren. Under studiens tid skedde all kontakt via e-mail, men informanterna fick även 

riktlinjerna att de var välkomna att höra av sig till intervjuaren vid frågor, ifall att något skulle 

vara oklart och tydligare förklaring behövdes.  

 

För att informanterna skulle få möjlighet att läsa igenom och sätta sig in i studiens syfte 

skickades informationsbrevet ut efter att pilotstudien var klar. En dag senare, efter att de sista 

justeringarna gjorts, skickades intervjufrågorna och begreppsdefinitionslistan till 

informanternas e-mail. För att undvika att informanterna skulle känna sig stressade, fick de 

elva dagar på sig att besvara frågeställningarna innan intervjuaren behövde ha data för att 

kunna påbörja analysen. Under väntetiden uppstod inga problem och inga övriga frågor 

tillkom från informanterna. Beroende på hur informanterna tolkade frågorna och hur mycket 

tid de valde att lägga på intervjun, blev deras svar olika långa. Vid slutskedet resulterade det i 

att två av tio informanter valde att hoppa av, alla övriga åtta informanter svarade till 

 Lärare A Lärare 

B 

Lärare C Lärare D Lärare E Lärare F Lärare G Lärare H 

Hur länge 

har du 
arbetet 

som 

lärare? 

10 år Drygt 14 

år 

15 år 3 år 7 år 14 år 4 år 6 år 

Vilken 

utbildnin

g har du? 

Grundskollär

are, 

åk F-6 

Ämneslär

are Sv/So 

åk 1-7. 
Komp. 

Eng lärare 

åk 1-6. 

Grundskollär

are åk F-3.  

Grundskollär

are åk F-3 

Grundskollär

are åk F-3 

Grundskollär

are åk F-3 

Grundskollär

are åk F-3 

Grundskollär

are åk F-3 

Vilken/vil

ka 

årskurser 
undervisa

r du i 

engelska? 

Åk 2 Åk 2-3 Åk 3 Åk 2 Åk 2-3 Åk 3 Åk 2-3 Åk 2 

Är du 
behörig 

att 

undervisa 
i ämnet 

engelska? 

Nej. Läser 
tillfälligt 

lärarlyftet 

(färdig 
januari 2018) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Vad 
tycker du 

om att 

undervisa 
i 

engelska? 

Brinner av 
entusiasm 

och energi 

(nu efter 
lärarlyftet) 

Roligt Roligt Roligt och 
utmanande 

Roligt.  Roligt, finns 
många olika 

metoder att 

lära ut 
engelska på. 

Roligt, finns 
många olika 

metoder att 

lära ut 
engelska på. 

Roligt, finns 
många olika 

metoder att 

lära ut 
engelska på. 

I vilken 

årskurs 
tycker du 

att man 

ska börja 
med 

engelska 
som 

andrasprå

k? 
 

Förskoleklass Börja 

försiktigt 
på 

förskolan 

Börja 

försiktigt på 
förskolan 

eller 

förskoleklass 

Förskoleklas

s eller 
årskurs 1 

Börja 

försiktigt på 
förskolan 

eller 

förskoleklass 

Årskurs 1 Förskoleklas

s 

Förskoleklas

s eller 
årskurs 1 
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slutdatumet och alla svar var så pass tillfredsställande att inte kompletterande frågor behövde 

skickas ut via e-mail.  

 

4.4 Analysmetod 
Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) förklarar att kvalitativa studier ofta har till 

syfte att dataanalysen ska beskriva, tolka och förstå det som forskningen undersökt (s. 50). 

Larsen (2009) förklarar att vid guidade intervjuer sker oftast analysen av empirin i form av en 

innehållsanalys, där intervjuaren granskar informanternas svar för att kunna finna mönster, 

samband, skillnader och gemensamma drag (s. 121). Det är därför viktigt att intervjuaren 

arbetar aktivt med den valda analysmetoden och den insamlade datan, genom att organisera 

och kategorisera informationen (s. 32).  

 

För att strukturera upp arbetet kring studien har under studiens gång alla intervjusvar sparats 

och skrivits ut för analys. Varje intervju har lästs igenom flera gånger och svaren sorterades 

efter frågeställningarna i form av en tabell. Utifrån tabellen kunde studiens författare få en 

bättre och klarare översikt över svaren för att kunna fortsätta arbetet med att systematisera och 

analysera datan. Vid systematisering uppkom kategoriseringar som ett resultat av 

informanternas resulterade tankar och värderingar om lek som undervisningsform i 

engelskundervisningen. Kategorierna lade sedan grund för resultatet och tankar som uppkom 

och berörde svaren skrevs ned för att kommas ihåg till resultatdiskussionen. För att analysen 

skulle bli så neutral som möjligt, granskades resultatet en sista gång utifall att nya kategorier 

skulle upptäckas. Gällande information som inte ansågs tillföra något till studiens syfte och 

frågeställningar, togs denna bort för att en lättare bearbetning av data skulle kunna 

genomföras. Dock sparades även denna information, utifall den skulle komma att behövas vid 

eventuell komplettering av resultatet. Larsen (2009) förklarar att detta kan vara ett bra sätt att 

strukturera upp datan under analysen (s. 98).  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Cohen m.fl. (2011) skriver att reliabilitet i kvalitativa forskningsstudier är annorlunda än inom 

kvantitativa studier. Författarna förklarar detta med att i kvalitativa studier är reliabilitet en 

synonym för tillförlitlighet över en längre period. Alternativa termer för tillförlitlighet i 

kvalitativa studier kan beskrivas som neutrala och trovärdiga diskuterar Cohen m.fl. (2011). 

Författarna grundar detta på att man kan se ett mellanting mellan det studiens forskare klassar 

som data och det som sker i den verkliga forskningen. Cohen m.fl. (2011) förklarar vidare att 

reliabiliteten kan vara svår att uppnå, vilket oftast kan bero på brister som uppkommer vid 

intervjuer och ifall det finns brister i studiens metoddel. Vid en sådan situation kan 

reliabiliteten och syftet med studien försvinna (s. 353). Cohen m.fl. (2011) skriver att vid 

intervjuer finns det alltid en risk att informanterna känner att hen ska svara det som 

intervjuaren uppfattas förvänta sig. Författarna förklarar att det är viktigt att informanten inte 

känner sig påverkad av olika faktorer såsom, stress, trötthet eller andra störningsmoment när 

hen ska besvara frågeställningarna (s. 349). Cohen m.fl. (2011) betonar att reliabilitet i studier 

handlar i slutändan om att forskaren har ett ansvar för precision och noggrannhet (s. 199, 201-

202). Larsen (2009) hävdar att det i kvalitativa studier är lättare att uppnå validitet än 

reliabilitet, och grundar detta på att informanterna har möjlighet att besvara frågeställningarna 

utifrån egna erfarenheter och åsikter (s. 80-81). Validitet i kvalitativa studier handlar enligt 

Fejes och Thornberg (2009) om att forskaren förstår det som undersökts och har förmågan att 

se kriterier som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftande som värdefulla för 

studiens verifiering (s. 219). Författarna förklarar att med detta menas i vilken grad studien 

genomförts i och om metoderna innefattar området på ett relevant sätt för att det som skall 

undersökas undersökts (s. 218). Larsen (2009) understryker att det är därför viktigt att 
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forskaren är noggrann och systematisk i studien för att kunna skapa en studie med så hög 

kvalitet som möjligt (s. 80). McKay (2006) understryker vikten med att forskaren är så 

objektiv som möjligt i frågeställningarna och undviker eventuella tolkningar av 

informanternas svar i det efterföljande analysarbetet. McKay (2006) skriver att för att 

säkerställa detta kan forskaren be informanterna att läsa igenom analysen innan studien 

publiceras för att möjliggöra eventuella förändringar innan den slutgiltiga forskningen 

publiceras (s. 51-56).  

 

Denna studie inriktar sig på kvalitativa intervjuer och för att stärka studiens reliabilitet och 

validitet har visa åtgärder vidtagits. Genom att använda intervjuer får informanterna chans att 

besvara frågeställningarna utifrån sina egna resonemang och erfarenheter vilket innebär att 

svaren aldrig kan bli exakt desamma utan de skiljer sig åt beroende på de olika informanterna 

(Larsen, 2009, s. 80-81). McKay (2006, s. 56) skriver om att det är viktigt att 

frågeställningarna hålls så objektiva som möjligt och att intervjuaren försöker undvika att 

göra tolkningar av det som skrivits när hen arbetar med efterföljande analys. I frågeformuläret 

finns neutrala och öppna frågor vilket ökar chanserna för mer trovärdiga svar. Intervjuaren har 

också genomfört en pilotstudie och därefter bett informanterna att läsa igenom frågorna och 

svaren innan de skickats tillbaka till intervjuaren. För att undvika störningsmoment som stress 

eller trötthet gavs en rimligt genomtänkt svarstid för informanterna att svara på. För att öka 

studiens kvalitet har också informationsbrev och intervjuguide noggrant utarbetats för att få 

fram så mycket som möjligt gällande lärares erfarenheter av lek som undervisningsform. Efter 

svarstidens utgång har alla svar tillhandahållits med reflektion över om metoden täckt in 

forskningsområdet på ett relevant sätt så att det som ska undersökas har undersökts utifrån 

Larsen (2009) och Cohen m.fl. (2011) anvisningar.  

 

4.6 Etiska överväganden 
Denna studie uppfyller Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer: 

 

 Informationskravet innebär att informanterna får information om studiens syfte, 

deltagarfrivillighet och den enskilda informants rätt att avbryta deltagandet oavsett 

anledning (s. 7). 

 Samtyckeskravet handlar om att informanterna är medvetna om hur studien kommer 

att genomföras, men även att informanterna har godkänt ett deltagande innan studien 

genomförs (s. 9). 

 Konfidentialitetskravet går ut på att intervjuaren beaktar informanternas anonymitet 

och inte sprider hens information vidare. I studier ska informanternas information 

hållas anonym, så att ingen informant kan identifieras (s. 12).   

 Nyttjandekravet handlar om att informanternas information används till 

forskningsändamålet och inte till något annat (s. 14). 

 

Vetenskapsrådet (2002) förklarar att de fyra forskningsprinciperna finns till för att vägleda 

forskare och för att skydda informanters identitet, samt för att säkra det etiska 

förhållningssättet genom att ta hänsyn till de överenskommelser informanterna godkänner 

genom att delta i studien. För att kunna ta hänsyn till samtliga principer från Vetenskapsrådet 

(2002) är det nödvändigt att personliga data undviks i redovisningen och att all insamlad data 

samt anteckningar förvaras på ett säkert sätt (s. 6). Kvale och Brinkmann (2014) förklarar 

vidare vikten med att forskare ska säkerställa en hög vetenskaplig kvalitet på all data som 

redovisas. Kvale och Brinkmann (2014) menar att den data som uppkommer från intervjuerna 

är så korrekt som möjligt och kontrollerad samt validerad (s. 111). Författarna förklarar att 

forskaren måste ha informanternas bästa i åtanke och vara uppmärksam på att känsliga data 
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tas i beaktande samt att informanternas anonymitet förekommer i redovisningen av studien. 

Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av att när forskningen är slutförd och studien är 

redovisad, att all insamlad data raderas för att minimera eventuell fara som informanterna kan 

hamna i (s. 109-111).  

 

För att säkerställa de forskningsetiska principerna i studien fick informanterna ett 

informationsbrev där de fick ta del av studiens syfte och tillvägagångssätt. Detta säkerställer 

informanternas trygghet med deltagandet och hur deras information kommer tas omhand 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107-108). Eftersom intervjuerna skedde via email minskade 

risken för att informanterna skulle ge tänkvärda önskade svar eftersom informanterna aldrig 

personligen träffade intervjuaren och kunde påverkas av denne. All information har också 

tagits omhand med försiktighet för minsta möjliga risk att någon utomstående ska få tag på 

den. Eventuella namn och skolor har anonymiserats genom att namnge lärarna i oberoende 

bokstavsordning. Efter att studien är avslutad raderas all information och finns bara att tillgås 

genom denna studie.  

 

4.7 Test av intervjuguide  
Innan den fullbordade intervjun kunde e-mailas ut till informanterna genomfördes en 

pilotstudie i två delar. Först diskuterades och analyserades frågorna tillsammans med en 

studiekollega för att säkerställa att intervjufrågorna var passande och kunde fungera som 

intervju via e-mail. Efter detta e-mailades informationsbrevet, intervjufrågorna och 

begreppsdefinitionslistan (Bilagor 1, 2, 3) till en verksam lärare som undervisar engelska i 

årskurs 1-3. För att resultatet av studien skulle bli så opåverkat som möjligt fick 

informanterna ingen kännedom om examensarbetet i övrigt, bortsett från att det är ett 

examensarbete och den information som delgavs deltagarna i informationsbrev, intervjufrågor 

och begreppsdefinitionslista. 

 

Efter responsen från studiens pilot gjordes inga större ändringar annat än språkliga 

småjusteringar och små ändringar i formalia. Läraren som genomförde pilotstudien gick 

igenom intervjufrågorna och besvarade dem så gott hen kunde utifrån hens egna erfarenheter i 

formuläret. Efter avslutad pilotstudie uppskattade läraren att svarstiden kan ta cirka 30-45 

minuter. 

 

5. Resultat 
Det här avsnittet inleds med en kort presentation av informanterna för att ge en 

bakgrundsförståelse till deltagarnas erfarenheter och kunskaper (se Tabell 1), efter 

deltagarpresentationen redovisas resultatet från intervjuerna utifrån de kategoriseringar som 

uppstod under analysen. Kategoriseringarna är lek för intresse och motivation, lekens 

användningsområden och lärares inställning i användandet av lek.  

 

5.1 Lek för intresse och motivation 
I svaren från intervjuerna framkommer flera olika anledningar, till att lärarna valt att använda 

lek i sin engelskundervisning. Informanterna i denna studie verkar främst utgå från två av dem 

som är lärarnas intresse för språk och utifrån forskning som talar för att barn i de yngre 

åldrarna har lättare att anamma sig språk på ett lekfullt sätt. Med intresse för språk menas här 

att lärarna har ett intresse av att undervisa i ämnet engelska och tycker att det är roligt att 

själva använda samt lära ut ett främmande språk till elever. Leken kan ses som ett bra 

komplement till den ordinarie undervisningen som ofta innehåller böcker eller skriftliga 

uppgifter på papper. Av intervjusvaren framkom det att samtliga informanter använder sig av 



 

13 

 

lek i någon form i engelskundervisningen för att eleverna ska känna att de är aktiva i sitt 

språkande på ett roligt sätt för att motiveras i sitt lärande. Lärare D beskriver intresset: 

 
Jag tycker att språk i stora drag är väldigt intressant, och att få undervisa i engelska kan 

vara utmanande då det inte är mitt modersmål. Jag skulle vilja säga att jag lär mig och 

utvecklas väldigt mycket samtidigt som jag undervisar. (Lärare D). 

 

Lärare D påpekar att vuxnas intresse för språket smittar av sig till eleverna och ska på det 

viset kunna hjälpa till att stimulera elevernas intresse för språkundervisningen.  
 

Genom att själv vara intresserad av språk ökar också intresset för en varierande 

språkundervisning. När vi leker in nya språkliga färdigheter har jag märkt att eleverna är 

mer engagerade och villiga till att använda sig av engelskan än de gånger vi använder 

oss av textboken. (Lärare D). 

 

I intervjuerna beskriver alla lärarna att de uppmärksammat att eleverna stimuleras och 

motiveras att delta i engelskundervisningen på ett mindre tvingat sätt än om lek inte skulle 

vara närvarande i undervisningen. Lärare B och G förklarar hur de har resonerat för att 

motivera eleverna till språkinlärning. 

 
Jag tror på att man ska vara sig själv. Om jag som lärare önskar att eleverna 

kommunicerar på engelska, är det en fördel om jag själv talar engelska. Jag tror på att 

tillföra lek i engelskundervisningen. I min 2a har vi en maskot, han talar bara engelska. 

Vilket medfört att eleverna endast skriver och talar engelska med honom. (Lärare B). 

 

När jag fick min 2a i våras var det väldigt tyst under engelska lektionerna. Men när jag 

mötte eleverna i korridorerna och såg dem på rasterna lade jag märke till att många av 

dem sjöng sånger eller spelade spel som var på engelska. Jag valde att prova sånger och 

sällskapsspel på lektionstid. Det blev en hit! (Lärare G). 

 

Lärarna förklarar att de tror att lek som undervisningsform kan tillföra att språkinlärning som 

annars kan ses som jobbig och svår, inte framstår som lika jobbig och svår när det sker på ett 

lekfullt sätt. Lärare D skriver hur hen tror att lek påverkar elevernas språkinlärnings såhär:  

 
Jag har uppmärksammat att eleverna slappnar av mer och att de kan vara sig själva när 

de leker. Eftersom de inte alltid är medvetna om att de lär in saker samtidigt blir det 

också färre krav på dem själva och de behöver exempelvis inte oroa sig för att uttala ord 

fel. När eleverna använder engelska språket via lek märker de också att de har 

användning av sina engelska språkkunskaper i andra ämnen, vardagen och motiveras att 

fortsätta lära sig. (Lärare D). 

 

Gällande den andra anledningen, forskning, förklarar tre av lärarna (lärare A, B och G) att de 

introducerades till att använda sig av ett lekfullt arbetssätt i sin engelskundervisning när det 

själva gick på lärarutbildningen, för att stimulera eleverna till att bli aktiva deltagare i 

undervisningen. Lärare A beskriver hur lärarlyftet har hjälpt hen att få ännu mer entusiasm för 

ämnet engelska och mer kött på benen varför lek kan vara bra i engelskundervisningen. 
 

Jag har tidigare saknat inspiration under de åren jag inte varit utbildad, men ändå 

undervisat i engelska. Nu efter att ha fått tagit del av forskning om hur man kan 

undervisa i engelska i de yngre åldrarna känner jag mig full av idéer och entusiasm att 

undervisa i ämnet. Jag brukar använda mig av olika hjälpmedel såsom: sagor, rim, sång, 

digitala- och traditionella spel. En annan favorit är lyssna-göra leken ”Simon says”! 

Samtidigt har jag under lärarlyftet fått djupare förståelse för olika individer och hur jag 
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kan nå ut till så många som möjligt i min klass. Alla är ju olika, och lär olika. Tack vare 

lärarlyftet har jag fått mer kött på benen och förstår hur jag kan individ och nivå anpassa 

engelskundervisningen än jag gjort tidigare. (Lärare A). 

 

5.2 Lekens användningsområden  
Enligt lärarna är lek som undervisningsform en metod som kan underlätta för både lärare och 

elever inom fler ämnen än bara engelska. Samtliga lärare är eniga om att så länge läraren har 

syftet klart för sig - varför hen väljer att använda lek som metod i undervisningen - kan det 

vara ett arbetssätt som ger eleverna ökade kunskaper i det ämne de undervisas i.  
 

Lärare B skriver att hen brukar använda sig av en varierande undervisningsform i engelska. 

Lärare C skriver att hen skulle vilja använda sig mer utav digitala hjälpmedel, men att på hens 

skola finns det inte tillräckligt utav digitala verktyg för att göra detta möjligt. Det 

framkommer utav intervjusvaren att lärarna är eniga i att många elever har en daglig kontakt 

med digitala verktyg, därför kan det vara bra att använda sig av digitala hjälpmedel i 

engelskundervisningen. Lärare E beskriver i nedanstående citat vilka digitala hjälpmedel 

eleverna uppskattar och använder sig av i hens engelskundervisning.  

 
Jag använder mig av digitala hjälpmedel såsom olika youtube klipp med sånger eller 

korta berättelser. Utbildningsradion har olika program, the game, kids English, zone, 

Big Muzzy till exempel. I min klass leker vi lekar där man går runt och pratar med 

varandra, lite som drama ibland. Sedan har vi gjort en egen frågesport i klassen, utifrån 

serien The Game, där eleverna arbetar i grupp och ibland enskilt och gör olika övningar. 

(Lärare E). 

 

Genom att använda lek i undervisningen skriver lärare B att hen tror att eleverna får möjlighet 

att använda språket lite mer opretentiöst, eftersom det inte finns några krav på att det måste 

vara korrekt. Vilket Lärare B tror kan stärka elevernas språkliga självförtroende. Lärare G 

skriver att i hens 2a använder hen mycket sånger, då det just fungerar i den klassen väldigt 

bra. De började läsåret med My Body. Lärare G förklarar i citatet nedan varför hen använder 

lek i form av sång.  
 

Personligen tror jag att det är viktigt både för barn och vuxna att få leka av och till. Men 

i min klass har jag en massa sångfåglar, alla oavsett om de kan sjunga eller ej, anser att 

de är helt fantastiska sångare. I början av läsåret började vi arbeta med kroppen, jag 

tänkte vad passar bättre än sången ”head, shoulders, knees and toes”. Jag kan säga att 

det blev en hit! Och helt ärligt utan den hade jag nog haft det svårt att lära mig alla 

kroppsdelarna själv som barn. Men det vi gjorde senare i klassen var att kombinera den 

engelska sången med den svenska. Gissa vad vi kommer göra en musikfilm av med 

musik- och teknikläraren och visa på öppet hus? (Lärare G). 

 

Som det framkommer av analysen använder sig samtliga lärare som deltagit i studien av lek i 

engelskundervisningen på olika sätt. Lärarna använder lek på de sätt som deras individuella 

skolmiljö tillåter och de försöker anpassa undervisningen på ett varierande sätt för att alla 

eleverna i klassen ska ges möjlighet att på ett lustfyllt sätt leka sig till inlärning i engelska 

ämnet. 

 
5.3 Lärares inställning till användandet av lek 
Genom att tillämpa lek som undervisningsform är alla informanterna överens om att eleverna 

stimuleras och motiveras till att interagera och kommunicera i undervisningen. Lärarna 

förklarar att när de använder sig av lekfulla arbetssätt, såsom: sång, rim, ramsor, spel, teater, i 

undervisningen visar eleverna på en större lust och vilja gentemot att lära sig språket. 



 

15 

 

 

Lärarna beskriver både för- och nackdelar med att omsätta lek i praktiken. Till fördelarna 

räknas att språkinlärningen för eleverna blir mer lättsam då den ligger på en nivå som är 

vardaglig för eleverna. Lärare E, F och H nämner att en fördel med att använda lek i 

engelskundervisningen kan resultera i att lärare som inte vågar prata engelska motiveras, och i 

sin tur motiverar eleverna att våga språka. Lärare A beskriver att syftet med att applicera lek 

har betydelse. Så länge läraren har syftet klart för sig och en tanke med varför man använder 

sig av lek, ser hen bara fördelar med att leka sig till språket. 

 

Samtidigt som det framkommer att syftet har en betydelse förklarar samtliga lärare att de kan 

se en tydlig skillnad på elevernas prestationer när de får leka sig till språket gentemot att 

arbeta enskilt eller i grupp i engelskaarbetsböckerna. Lärare D förklarar att eleverna blir mer 

villiga att använda sig av språket när hen använder lek i undervisningen än när vi ska arbeta i 

våra workbooks.  

 

Nackdelarna med lek som undervisningsform menar lärare D och G kan vara att syftet 

försvinner om det inte finns en klar struktur för hur lek bör användas i lärande syfte. Lärare C 

beskriver nackdelarna med lek såhär: ”eleverna kan bli smått beroende av lekar om det sker i 

form av lek, som fri lek. Det är viktigt att läraren har en struktur för att leka sig till språket 

inte övergår till hela havet stormar”. Lärare B är inne på samma spår som Lärare A var i punkt 

5.2, nämligen att engelskundervisningen är anpassad till klassen som ska undervisas. Lärare B 

förklarar i intervjun att lek som undervisningsform är inte något som passar alla. Men har 

läraren kunskap om elevgruppen, går detta säkerligen att genomföra för att få med alla i 

samma språkbåt. 

 

I intervjuerna framkom det av samtliga lärare att de kommer arbeta vidare med lek i någon 

form i engelskundervisningen, men även i andra ämnen. Som exempel nämner lärare G: 
 

Temat kroppen var ju endast tänkt att beröra engelska ämnet, men nu har jag lyckats 

kombinera det både med musik- och teknikläraren. Det är viktigt att vi som lärare ser 

möjligheterna och inte tänker in the box hela tiden. Ett planerat moment kan förändras 

och fortfarande uppfylla diverse mål i läroplanen. (Lärare G). 

 

Ytterligare en anledning till varför lärarna väljer att omsätta lek som undervisningsform är för 

att de märker skillnad på i hur eleverna tar till sig språket. Lärare F skriver att även om 

eleverna säger att de inte förstår när hen pratar engelska med dem, så har de i slutändan ändå 

förstått. Samtliga lärare i analysen beskriver att de har provat sig fram i vad som fungerar i 

deras enskilda klassammansättningar. Lärarna har haft engelskundervisning som endast är 

baserad på arbetsböckerna, utan lek samt andra lektioner där en kombination med lekfulla 

inslag funnits. Vid de sist nämnda konstaterade lärarna, utifrån deras egna erfarenheter, att 

genom en varierande undervisning med lekfulla moment motiverades deras elever till 

språkinlärning. 

 

6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer studiens resultat och metodval diskuteras. Avsnittet inleds med en 

resultatdiskussion som utgår från frågeställningarna, varpå diskuteras utifrån tidigare 

forskning och teoretiska perspektiv. Avslutningsvis beskrivs metoddiskussion baserad på vald 

metod och etiska förhållningsregler.  
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6.1 Resultatdiskussion 
Studiens resultatdiskussion diskuterar studiens resultat kopplat till tidigare forskning och 

studiens teoretiska bakgrund. Diskussionen delas upp i två större kategorier utifrån studiens 

syfte. För att läsaren ska få en bättre helhet redovisas diskussionen utifrån olika underrubriker 

som uppkommit under analysens process. 

 
6.1.1 Lekens betydelse i engelskundervisningen 

I Lgr11 (2016) framkommer det att lek har en betydande roll i det aktiva lärandet i skolans 

tidigare år. Lärare som använder lek som undervisningsform kan hjälpa eleverna att 

stimuleras till kreativt skapande, nyfikenhet och bidra till ett ökat självförtroende (Skolverket, 

2016, s. 9). I Skolverket (2016) betonas att om eleverna ges goda möjligheter till kreativa och 

lekfulla aktiviteter kan de stimuleras till ett mer aktivt deltagande i sin utbildning (s. 11-12). 

 

Lundberg (2011) förklarar att svenska skolelever möter ofta engelska språket på tv, i spel, 

böcker etcetera men att det officiella mötet med språket först sker i skolmiljön, ett språkmöte 

som kan ha stor vikt för hur eleverna utvecklas till aktiva deltagare i det engelska 

klassrummet (s. 12-13). Lärarna nämnde i resultatanalysen att de använder sig utav olika 

lekfulla metoder, såsom: digitala hjälpmedel, sånger, korta berättelser, drama, rim och ramsor 

i deras engelskundervisning. Resultatet kan därmed syfta tillbaka till de olika lekfulla inslag 

som bland annat Skolverket (2016) betonar: sånger, ramsor, dikter, sagor och dramatiseringar, 

vardagsnära och välbekanta ämnesområden för eleverna, ord och fraser (s. 34-35). En lärare 

som omsätter olika lekfulla verktyg i språkundervisningen, möjliggör för eleverna att lära och 

röra på sig i språkets värld på ett vardagsnära sätt. Eleverna är unika på sitt sätt och det är 

viktigt att läraren är medveten om att det finns olika individer i en klass, med olika behov och 

kunskaper. Ingen elev är den andre lik, därför är det viktigt att läraren kan ge eleverna flera 

verktyg att använda sig av för att de ska engageras på ett meningsfullt sätt och vilja interagera 

med andra i olika sociala sammanhang (Nelson & Svensson, 2005, s. 76; Vygotsky, 1978 i 

Pinter, 2006, s. 10-12; Lundberg, 2011, s. 59-64).  

 

Valet av att använda lekfulla inslag i språkundervisningen skrev lärarna var för att de märkt 

skillnad på elevernas utveckling, när de har kombinerat lek med workbooks gentemot att de 

endast arbetat med workbooks. Vygotsky (1978) framhävde i det sociokulturella perspektivet 

att lek som verktyg kan medföra att det lämnas utrymme för elevernas fantasi och därigenom 

en vilja och lust till skapande samt aktivt deltagande i undervisningen. (Nelson & Svensson, 

2005, s. 76; Vygotsky, 1995, s. 16; Pinter, 2006, s. 10-12; Säljö, 2012, s. 189). Säljö (2012) 

skriver att det sociokulturella perspektivet förklarar att barn som får delta i språkbaserade 

sociala interaktioner ges möjlighet att anamma ny kunskap och förstå världen runt dem (s. 

186-187). Precis som lärarna i studien beskrivit, bör det lämnas utrymme för elevernas 

nyfikenhet och lust för att de ska stimuleras till att vilja delta i den engelska språkmiljön så 

mycket som möjligt (Lillemyr, 2002, s. 48-49; Dysthe, 2003, s. 48; Säljö, 2012, s. 196; 

Siegler m.fl., 2011, s. 160-161, 244; Lundberg, 2011, s. 126-128; Pinter, 2006, s. 10-13). 

Börjesson (2012) hävdar att om eleverna känner sig trygga och säkra i klassrumsmiljön kan 

det resultera i att eleverna blir motiverade och får viljan till att delta i undervisningen (s. 1-2). 

Samtlig tidigare forskning av Lundberg (2011), Silver (1999), Gray (2013) och Lillemyr 

(2002) beskriver att om lärare använder varierande moment, på ett för eleverna bekant sätt, 

kan det få dem att interagera och kommunicera bättre på det främmande språket. Ett 

varierande arbetssätt, som gärna innehåller lek, kan därmed underlätta, motivera och stimulera 

eleverna i deras språkande och viljan samt lusten till ett livslångt lärande.  
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Lärarnas betydelse för elevernas språkutveckling 

I resultatet framkommer det att lek som undervisningsform i engelska ämnet tillämpas av 

samtliga intervjuade lärare för att motivera eleverna till språkinlärning. Utifrån analysen 

framkom det av studiens informanter att eleverna i deras specifika klasser stimuleras och 

motiveras att delta i engelskundervisningen på ett mer avslappnat sätt än om lek inte 

appliceras. Liberg (2010) skriver att barn lever och deltar i sociala och språkliga 

sammanhang, det är så barn lär sig – sociokulturellt (s. 77). Vilket även det sociokulturella 

perspektivet framhäver, nämligen att det är genom olika sociala sammanhang som eleverna 

lär sig och ges möjlighet till reflektion och interaktion (Nelson & Svensson, 2005, s. 76; 

Säljö, 2012, s. 189). Pinter (2006) framhäver att när eleverna lär sig ett andraspråk är det 

viktigt att de får möjlighet att interagera och kommunicera med varandra (s. 166). Genom att 

ge eleverna möjlighet att komma i kontakt med engelska på ett, för dem, vardagsnära och 

lekfullt sätt, förklarar tidigare forskare att elevernas motivation och självförtroende till att lära 

sig och språka på engelska kan öka. En klassrumsmiljö som öppnar upp för möjlighet att 

kommunicera och interagera på ett lustfyllt sätt, kan göra eleverna entusiastiska till att vilja 

använda engelska i framtiden (Pinter, 2006, s. 166; Lundberg, 2011, s. 127; Sandström, 2013, 

s. 93-95; Silver, 1999, s. 63-69). Lärare A beskrev i intervjun att tackvare lärarlyftet och 

tidigare forskning har hen fått ännu mer entusiasm för ämnet engelska och mer kött på benen. 

Samt att hen förstår hur och varför lek i engelskundervisningen kan väcka elevernas men även 

väckt hens egen entusiasm att våga språka och använda engelskan på ett lustfyllt sätt.  

 

Gray (2013) framhäver att för att läraren skall kunna ge eleverna en hälsosam språkutveckling 

och en önskan till ett livslångt lärande, är det av fördel att låta barnen observera och utforska. 

Genom att använda lekfulla metoder kan eleverna stimuleras på ett naturligt sätt i sitt lärande 

(s. 278-282). Om läraren tillåter ett användande av lek i undervisningen hjälps eleverna i 

deras lärande och sociala situationer samt engagerar och motiverar dem i deras individuella 

kunskapsutveckling (Sandström, 2013, s. 93-95; Lillemyr, 2002, s. 45).  

 

6.1.2 Lekens effekt hos lärare och elever 

Lärarnas inställning till användandet av lek 

Lärarna som besvarat studien påpekar alla åt att lärarens inställning har en stor betydelse av 

vad eleverna lär sig och tar med sig från undervisningen. Lärare D skrev att hen ansåg att 

språk i stora drag var intressant och att undervisa i engelska är något som kan vara utmanande 

då det inte är hens egna modersmål. Lärare B betonade i intervjun att om ”jag som lärare 

önskar att eleverna talar engelska, är det en fördel om jag också talar engelska med dem”. 

Enligt Lundberg (2011) är läraren den personen i klassrummet som oftast ses som elevernas 

språkliga och kommunikativa rollmodell när det kommer till språkinlärningen. Lundberg 

(2011) betonar samma sak som Lärare B, nämligen att om läraren önskar att eleverna ska tala 

engelska, bör läraren själv tala engelska. Lundberg (2011) menar att läraren inte behöver 

kunna tala felfritt själv på engelska. Men om läraren gör för vana att använda sig av ett 

främmande språk kan det resultera i att eleverna känner sig bekväma och motiveras till att 

också språka på engelska (s. 60-61). Precis som lärarna i studien betonar också Skolverket 

(2016, s. 9) att det är viktigt att lärarna är medvetna om hur kreativa aktiviteter och lekar kan 

bli väsentliga delar i engelskundervisningen. Att använda sig av lek som undervisningsform 

kan vara ett steg att skapa en elevanpassad undervisning eftersom det går att anpassa lekar 

efter elevernas olika behov, kunskaper och bakgrunder (Pinter, 2006, s. 20-24). Om läraren 

lämnar utrymme för lärorika och lekande sätt i engelskundervisningen kan det skapa ett 

intresse för språk hos eleverna då de får möjlighet att kommunicera och interagera med andra 

elever i klassen (Sandström, 2013, s. 93-95; Silver, 1999, s. 63-69). Lundberg (2011) menar 

att det är när eleverna får språka som de främst lär sig språk. Men tillägger även hur viktig 
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lärarens motivation och uppmuntran är för elevernas framtida kunskapsutveckling i engelska 

som andraspråk (s. 14-15).  

 

Lärarna anser att användandet av lek i undervisningen hjälper eleverna i deras 

språkutveckling. Då eleverna som annars kan känna press inför att språka på ett annat språk 

än sitt modersmål, kan genom att anamma språket på ett lekfullt sätt känna sig avslappnade. 

Lärare D hade uppmärksammat hur hens elever vid användning av lek som verktyg inte var 

lika medvetna om att de lärde sig något. Detta tror lärare D beror på att eleverna kände mindre 

krav på sig att språka korrekt, eftersom de lekte sig till språket och nya kunskaper. Det 

framkommer utifrån resultatanalysen och tidigare forskning att med en applicering av olika 

lekfulla inslag i engelskundervisningen kan läraren hjälpa eleverna att utvecklas i deras 

språkinlärning på ett för dem naturligt sätt (Lillemyr, 2002, s. 48-49; Säljö, 2012, 195-197). 

Genom att eleverna får samarbeta och kommunicera med andra i klassrummet, blir 

engelskundervisningen något som faller dem naturligt.  

 

I resultatanalysen framkom det att lärarna i studien ser engelskundervisning som sker på ett 

lekfullt sätt som en fördel för elevernas språkinlärning. Detta eftersom språkinlärningen sker 

på, för eleverna, ett lättsamt och vardagligt sätt. Lärare A förklarade i intervjun att lärare bör 

ha syftet klart för sig och veta varför hen väljer att använda lek i engelskundervisningen. Är 

läraren medveten om varför, kan det enligt lärare A resultera i en positiv språkinlärning för 

eleverna. Detta betonas likaså i tidigare forskning, nämligen vikten av att läraren har syftet 

klart för sig och om varför lek används i undervisningssyfte. Det framkommer även att genom 

lekfulla moment i engelskundervisningen, ges eleverna möjlighet att utforska språket på ett 

lustfyllt och vardagligt sätt (Skolverket, 2016, s. 9; Börjesson, 2012, s. 19; Lundberg, 2011, 

s.59-64; Carlsson & P Samuelsson, 2005, s. 213). Vilket i sin tur kan ses som fördel då det 

kan resultera i ökad motivation och glädje i att lära sig engelska i framtiden (Dörnyei, 2001, s. 

9-14); Carlsson & P Samuelsson, 2005, s. 210-213; Skolverket, 2016, 12-14). Samtliga av 

studiens informanter beskrev att syftet är av betydelse och att de genom att använda lustfyllda 

moment i engelskundervisningen kunnat se skillnad på elevernas prestationer och utveckling, 

än om de endast arbetat enskilt eller i grupp i workbooks. Lärare D beskrev det som att 

eleverna blev mer villiga att språka på engelska när lek appliceras i undervisningen. 

Sandström (2013) förklarar att läraren som använder lek som undervisningsform kan 

uppmuntra eleverna till att utforska och experimentera med engelska och därigenom bli en del 

av den engelskspråkiga världen. Om läraren tar språkinlärningen till elevernas nivå kan det 

hjälpa dem att bygga upp ett språkligt självförtroende, viljan och lusten till att lära sig och 

språka på engelska (s. 37-48, 93-95).  

 

Negativa effekter av att använda lek i undervisningen  

Nackdelarna som framkom i resultatanalysen enligt lärare D och G kan vara att syftet kan 

försvinna om läraren inte har undervisningens upplägg klart för sig. Lärarna beskrev att det är 

viktigt att det finns en klar struktur för hur lek ska omsättas i praktiken för att det ska leda till 

ett lärandesyfte. Detta är även något som Carlsson och P Samuelsson (2005) framhäver, 

nämligen att hur lärare väljer att använda lek i undervisningen är av betydelse för om eleverna 

börjar leka fritt eller i ett lärandesyfte (s. 213). Lärare C beskrev att nackdelarna med att 

tillämpa lek som undervisningsform kan vara att eleverna blir beroende av att leka, när det 

sker i form av fri lek och betonar därmed vikten av att läraren har en struktur. Traditionellt 

sätt beskrivs lek som något som ska vara lustfyllt och fritt och sker spontant för att kunna 

engagera eleverna till ett socialt deltagande. Detta kan vara en anledning till att lek som 

undervisningsform kan resultera i att bli en nackdel för elevernas kunskapsutveckling 

(Carlsson & P Samuelsson, 2005, s. 210-212; Silver, 1999, s. 63-69). Både lärare A och B, 
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var i resultatanalysen inne på att lek som undervisningsform är inte något passar alla elever i 

en klass. Det krävs att läraren har bakgrundskunskaper om klassen hen undervisar för att 

kunna lyckas få med varje enskild individ i en och samma språkbåt. Det är med andra ord 

viktigt att läraren är uppmärksam vid valet av att använda en metod framför en annan. En viss 

lekfull metod kan fungera för några och mindre bra för andra elever att utvecklas i språket. 

Det finna olika tillvägagångssätt för att motivera och bibehålla en kunskapsutveckling hos 

eleverna, genom lustfyllda moment kan eleverna komma att känna glädje. En glädje som i sin 

tur kan omvandlas till motivation som blir elevernas drivkraft att vilja lära sig engelska och 

utvecklas inom språket (Pinter, 2006, s. 20-24; Dörnyei, 2001, s. 9-11).  

 

Fortsatt utveckling av lek som undervisningsform 

Samtliga lärare i studiens intervju beskrev att de i framtida undervisning kan tänka sig att 

fortsätta använda sig av lekfulla moment i engelskundervisningen och andra ämnen. Lärare G 

förklarade att ”det är viktigt att lärare ser möjligheterna och inte tänker in the box hela tiden”. 

Lärare omges av bland annat kursplanen (Skolverket, 2011) som har en funktionell och 

kommunikativ syn gällande elevers språkande med betoning på att fokus bör ligga vid att 

eleverna introduceras till det engelska språket (s. 8, 10, 13). Lärare G menar på att ett planerat 

undervisningsmoment kan uppfylla diverse lärandemål även om undervisningen förändras och 

anpassas utefter klassammansättningen. I sociala sammanhang, med språk och 

kommunikation som grundpelare ges eleverna möjlighet att språka på ett naturligt sätt. 

Kunskap överförs till eleverna i de lärande processer som skapas i klassrummet, i 

kombination med andra människor och på ett varierande sätt. Genom att utforska, 

experimentera och vara delaktiga i ett språkutbyte lär sig eleverna att organisera och 

konstruera för att kunna anamma sig ytterligare språkkunskaper (Dysthe, 2003, s. 48; Säljö, 

2012, s. 196; Nelson & Svensson, 2005, s. 73-76). 

 

I studien framkom det av lärarna som deltog att de har alla provat sig fram för att se vad som 

fungerar i deras engelskundervisning. Samtliga drog slutsatsen att utifrån deras erfarenheter 

och klassamansättningar är en varierande undervisning med lekfulla inslag det som fått 

eleverna att motiveras och bli aktiva deltagare i engelskundervisningen. Tidigare forskning 

menar att lärare som tillåter eleverna att använda lekande sätt i undervisningen kan hjälpa 

dem till en hälsosam språkutveckling. Samtidigt som eleverna dag för dag bir mer 

globaliserade och kan få ökad förståelse för engelska språket som är aktuellt i världen de lever 

i. En strukturerad klassrumsmiljö och ett klart syfte kan möjliggöra språkutvecklingen för 

eleverna, viljan och lusten till ett livslångt lärande (Gray, 2013, s. 282; Skolverket, 2011, s. 8, 

13; Pinter, 2006, s. 10-13).  

 

6.2 Metoddiskussion 
Det här examensarbetet består av en kvalitativ studie med strukturerad enkät med öppna 

frågor (McKay, 2006, s. 52; Eliasson, 2010, s. 26-27) med syfte att undersöka hur lärare i 

årskurs 1-3 tillämpar lek som undervisningsform i engelskundervisningen. Valet av metod har 

hjälpt till att undersöka studiens syfte och för att få kvalitet i studien har informationsbrev och 

intervjuguide utarbetats noggrant för att få fram relevant information till studien. Ingen av 

informanterna gav någon respons på informationsbrevet och tanken finns att det inte bidrog 

till studiens syfte i annat fall än för information till informanterna. Då kvalitetsurvalet för 

studien såg till att informanterna hade av intresse att arbeta med lek i språkundervisningen, 

kan detta ha medfört att mestadels positiva aspekter lyfts fram. Intervjuaren försökte ställa 

öppna och neutrala frågor för att informanterna skulle känna sig friare i sina svar, men 

gissningsvis hade fler intervjuer resulterat i ett mer säkerställande svar om hur lärare ser på 

lek som undervisningsform i engelskundervisningen.   
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För att säkerställa de forskningsetiska principerna fick informanterna ett informationsbrev 

(Bilaga 1), där fick de ta del av syftet med studien och dess tillvägagångssätt. Kvale och 

Brinkmann (2014) förklarar att deltagarna därigenom infar en trygghet av att veta hur deras 

information tas omhand (s. 107-108). En fördel för intervjuerna i denna studie är att de skedde 

via e-mail. Vilket medför att risken för att intervjuaren skulle kunna påverka informanterna 

varit mindre än om intervjuerna skett personligen. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver i 

deras riktlinjer att antalet deltagare vid intervjustudier bör vara mellan 5-25 stycken 

informanter för att kunna säkerställa en god reliabilitet och validitet på en studie (s. 156). 

Studiens författare fick information från åtta informanter, vilket resulterade i tillräckligt med 

information i denna studie och dess tidsomfattning. De deltagande lärarna svarade med 

motiverande och kunniga svar, vilket medförde att antalet informanter i studien ansågs räcka 

till trots två avhopp. Gällande deltagarna tror studiens författare att med ett större antal 

informanter skulle studien kunnat visa på ett tydligare resultat för vilka likheter och olikheter 

det finns i att applicera lek som undervisningsform i engelskundervisningen i årskurs 1-3. 

 

Pilotstudien gav ett tillfredsställande svar på informationsbrev, intervjuguide och 

begreppsdefinitionslistan. Av piloten framkom det att intervjuguiden var förståelig och 

intressant, samt att piloten hjälpte till att hitta språkliga fel. Pilotstudien är något som studiens 

författare tar med sig och kan tänka rekommendera andra forskare.  

 

Analysen bestod av en innehållsanalys, där syftet är att se mönster och samband mellan och i 

det informanterna svarat (Larsen, 2009, s. 121). Med tanke på att informanterna själva skrev 

ned svaren, förenklades analysarbetet eftersom allting redan var nerskrivet och klart för analys 

direkt (Eliasson, 2010, s. 25; Cohen m.fl., 2011, s. 413). Såhär i efterhand tror studiens 

författare att intervjuer som hade skett öga mot öga, hade kunnat ge en djupare förståelse och 

även öppnat upp för spontana frågor som hade kunnat komplettera datainsamlingen och 

bidragit till en bättre helhetsbild till lekens roll i språkundervisningen (McKay, 2006, s.52). 

Det hade även varit intressant att göra en observation, men då lärarna och deras erfarenheter 

låg i studiens fokus, ansågs intervjuerna vara tillräckliga. När en studie genomförs är det 

viktigt att en struktur finns för hur datan ska hanteras. Enligt Larsens (2009, s. 98) riktlinjer 

beskrevs vikten av att läsa varje enskild intervju ett flertal gånger, kan det alltid finnas risk att 

information förbises eller missas. Tackvare tabellen som beskrevs under analysarbetet 

underlättades arbetet med att finna kategoriseringar och även minska risken för att 

information förbisågs. Tabellen kom även till användning för resultatdiskussionen då 

författaren på ett tydligt sätt sammanställt den för att få en klar bild av kategorier, likheter och 

skillnader mellan bakgrund, teori och resultat.  

 

7. Slutsats och fortsatt forskning 
I det här avsnittet redovisas några avslutande slutsatser för studien och förslag på vidare 

forskning inom området ges. 

 

Det framstår som viktigt i tidigare forskning och i informanternas svar i denna studie att 

lärarens uppdrag är att erbjuda varje enskild individ i klassrummet en möjlighet till 

språkutveckling på ett lustfyllt sätt för att de ska motiveras till lärande. Lek går att använda på 

ett flertal olika sätt och går att anpassa utefter den enskilda individen och klassen läraren 

undervisar i, för att eleverna ska kunna tillägna sig nya kunskaper. Genom att läraren ger 

utrymme för lärorika och lekande sätt öppnas det upp för individanpassad undervisning. 

Eleverna skapar nya kunskaper och får intresse för språket och blir aktiva deltagare i den 

engelskspråkiga miljön. Studien visade också på negativa aspekter kring användandet av lek 
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som undervisningsform. För att eleverna skall gynnas av att lek omsätts i undervisningen är 

det viktigt att läraren har en tydlig struktur och goda bakgrundskunskaper om den klass hen 

ska undervisa för att en språkligutveckling ska kunna ske. Det nämndes även att ett gott 

klassrumsklimat är av betydelse för att eleverna ska känna sig bekväma att interagera och 

kommunicera på engelska. Det framkommer av resultatanalysen och tidigare forskning att 

relationen mellan lärande och lek kan vara hårfin. Det är därför viktigt att läraren har syftet 

klart för sig och en tydlig och klar struktur för att eleverna ska motiveras och våga vilja 

använda sig av engelska för att utvecklas i deras språkinlärning. Lärarna i studien menar att 

det är nödvändigt med varierande undervisning där en applicering av lek bör ses som ett 

verktyg för att eleverna på ett vardagsnära sätt skall kunna tillägna sig engelska som 

andraspråk och därigenom få viljan och lusten till ett framtida språklärande.  

 

Tidigare forskning visar på att lek som undervisningsform i språkundervisningen kan vara ett 

bra sätt för eleverna att vilja lära sig. Dock behövs det fler studier gällande hur användandet 

av lek påverkar elevernas språkinlärning. Lek är inte en ny teknik, utan en teknik som funnits 

länge i kombination med hur barn lär sig och utvecklas. Men det finns fortfarande många 

aspekter som inte studerats gällande huruvida lek är av fördel eller nackdel i undervisningen. 

Den här studien har medfört att intervjuaren fått mer kunskaper och djupare förståelse för hur 

lek som undervisningsform kan användas i engelskundervisningen i årskurs 1-3 samt vad för 

konsekvenser det kan leda till när lek som undervisningsform appliceras. Resultaten talar för 

att lek som undervisningsform kan hjälpa till att få eleverna motiverade att delta i 

engelskundervisningen eftersom det sker på ett för dem vardagligt och lustfyllt sätt. Studien 

har visat att lärarna ser en tillämpning av lek som ett positivt inslag i engelskundervisningen 

då de har observerat att flertalet elever i deras klasser tycker att det är lustfyllt och lärorikt att 

delta i engelskundervisningen när det sker med inslag av lekfulla arbetssätt.  

 

Denna studie har riktat sig mot lärarens syn på lek som undervisningsform i 

engelskundervisningen. För vidare forskning skulle det vara av intresse att studera elevers 

synvinkel på användandet av lek i undervisningen och ytterligare frågor som uppkommit efter 

denna studie: blir inlärningen snabbare och enklare med hjälp av lek som undervisningsform? 

Finns det risk för att lek blir ytterligare ett moment i skolan som resulterar i fler stressade 

lärare? Kan lek som undervisningsform resultera i att eventuella kulturkrockar i den 

globaliserade svenska skolan uppstår? Kan olika lekfulla verktyg resultera i att klasskillnader 

uppstår i skolan? Detta är frågor som kan vara intressanta för vidare forskning.  
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Bilaga 1 – Information- och samtyckesblankett 

 

 

Informationsbrev 

 

Information- och samtyckesblankett 
!

Undersökning om undervisning i engelska för årskurs F-3 

Hej!  

Jag heter Fia Leo och läser sista terminen på Grundlärarprogrammet F-3, Högskolan Dalarna. 

Jag arbetar denna termin med examensarbete 2 som kommer att handla om hur lärare 

tillämpar leken som undervisningsform i engelskundervisningen som andraspråk i skolans 

tidigare år 1-3.   

För att samla in data kring ämnesområdet kommer jag att intervjua 5–10 stycken lärare som 

har erfarenhet av lekens betydelse för elevers språkinlärning i skolans tidigare år 1-3. Du som 

lärare tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Intervjustudien kommer pågå under vecka 37 och vecka 38 (15/9-24/9). Frågorna skickas ut 

via mail så att du som deltar har tid att i lugn och ro besvara frågorna. Har du önskemål om 

telefonintervju så hör gärna av dig. Uppkommer några funderingar om frågorna finns jag att 

nå på mail eller telefon. Frågorna förväntas ta ca 30–45 minuter att besvara.  

Alla uppgifter som framkommer i intervjuerna kommer att behandlas enligt forskningsetiska 

principer och den information som samlas in kommer endast att användas i mitt 

examensarbete. Alla namn kommer att avidentifieras och ditt deltagande i undersökningen är 

helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

När studien är klar kommer den att presenteras i form av en uppsats vid 

Grundlärarprogrammet F-3 på Högskolan Dalarna i Falun. All insamlad information kommer 
att makuleras. Studien kommer sedan finnas tillgänglig i sin helhet genom universitets DiVA 

portal. Finns intresse kan examensarbetet givetvis skickas till den deltagandes mail. Meddela 
mig om intresse finns. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. Jag hoppas att du vill delta i 

denna studie! Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Fia Leo 

 

(Kontaktinformation) 
 

 

 

 

 

 
!

!
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

!         Intervjuguide 

 !  

Intervjuformulär 
Genom att besvara frågorna godkänner du härmed att delta i studien. Första delen av intervjun 

består av allmänna frågor för att jag som lärarstudent ska få så god bakgrundsförståelse som 

möjligt om dig som blir intervjuad. Andra delen är frågor riktade specifikt till hur du som 

lärare tillämpar leken som undervisningsform i engelskundervisningen. Du är välkommen att 

svara direkt i formuläret eller i ett separat dokument. Längst ner på formuläret finns mina 

kontaktuppgifter och du är välkommen att höra av dig om det uppstår några frågor eller 

oklarheter. Jag skulle behöva ditt svar senast 2017-09-24. Tack på förhand för din hjälp! 

Del 1 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Vilken utbildning har du?  

3. Vilken/vilka årskurser undervisar du i engelska? 

4.  Är du behörig att undervisa i ämnet engelska? 

5. Vad tycker du om att undervisa i engelska? 

6. I vilken årskurs tycker du att man ska börja med engelska som andraspråk? 

Del 2 

7. Hur ofta använder du dig av lek som undervisningsform i engelskundervisningen? (Med 

ofta menas till exempel: i varje klass, hur många timmar/vecka). 

8. Vilken typ av lek använder du dig av? (Exempel: sagor, sång, rim & ramsor, drama, 

digitala hjälpmedel, spela spel etc.). 

9. Hur brukar du arbeta med/använda lek i engelskundervisningen? (Exempel: gruppuppgift, 

helklass/halvklass, enskilt, par etc.). 

10. Hur arbetar/gör du som lärare för att motivera eleverna i deras engelska inlärning? – 

varför har du valt att göra så? 

11. Hur tror du att lek som undervisningsform påverkar elevernas lärande i engelska? 

12. Vilka kunskaper tror du att eleverna får av att använda lek i engelskundervisningen?   

13. Vilka fördelar tror du det finns med att använda lek i engelskundervisningen? – för 

lärarna? – för eleverna?  

14. Vilka nackdelar tror du det finns med att använda lek i engelskundervisningen? – för 

lärarna? – för eleverna? 

15. Ser du någon skillnad i elevernas språkinlärning när lek som undervisningsform tillämpas 

och/eller inte tillämpas i engelska? 

16. Hur vill du arbeta vidare med lek som undervisningsform i engelskämnet? – Varför? 

 

(Kontaktinformation) 
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Bilaga 3 - Begreppsdefinitionslista 

 

Begreppsdefinitionslista 

!

!

Begreppsdefinitionslista 

Engelskundervisning 

Undervisning i språket engelska som andraspråk/främmande språk. 

Lek 

Lek är en eller flera aktivitet/er som oftast sker i samspel med ens omgivning. Lek är något 

som anses vara något man gör för nöjes skull eller som social eller intellektuell träning. 

Lekfulla aktiviteter är även något som brukar förknippas med barn, då olika former av lek är 

något som kan förekomma i interaktion med andra inom skolans värld för att barnet ska få ett 

stöd i sin framtida kunskaps utveckling. Exempel på lek kan vara: sång, rörelse, titt-ut-lekar, 

spel (vanliga och digitala). 

Undervisningsform 

Lärarens sätt att undervisa på, de aktiviteter som förekommer under undervisningen. Det kan 

också handla om ifall läraren vill att eleverna skall uppnå en viss nivå eller undervisningens 

upplägg, som kan vara ifrån samtal, grupparbete, föredrag, instruktioner.  

 

 

(Kontaktinformation) 
!

!


