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Abstract 
This study aims to examine the potential of some popular computer games for second 

language improvement and curriculum goal achievement in grades 4-6, more specifically 

language development in terms of listening, writing, hearing and speaking. The study also 

focuses on children's own thoughts and awareness of computer games and language 

improvement. The study combines three different methods, firstly I have conducted a survey 

in two middle school classes and secondly, I interviewed four middle school children. 

Thirdly, I played the games myself in order to analyze the language learning potential of the 

games. The results showed that each game has some potential and can offer some positive 

results for second language learning. However, none of the games showed potential in all four 

language development categories. The study also showed that the children are aware of their 

language use when they play games.  
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1.   Introduktion	  
Jag som skriver detta arbete är en blivande grundskollärare med ett gediget intresse för 

engelska. Jag har även, under stora delar av mitt liv varit intresserad av och spelat diverse 

olika datorspel. De allra flesta datorspelen använder det engelska språket som grund. Detta 

har bidragit till att jag under hela min skoltid känt att jag har haft ett försprång när det 

kommer till att lyssna, prata och skriva på engelska gentemot mina kamrater som inte spelade 

datorspel. Pia Sundqvist & Peter Wikström (2015) hävdar att elever som spelar datorspel 

minst 5 timmar per vecka lyckas bättre när det kommer till de nationella proven i engelska. 

Trots detta känns det ändå som att datorspelande upplevs som något dåligt, och 

tidsbortkastande. Exempelvis skriver Kicki Ahlm, reporter på Sveriges televisions nyheter 

(Svt):  

"Att vara ständigt uppkopplad och växla mellan olika aktiviteter på olika 

skärmar är skadligt för hjärnan. Särskilt när det gäller barn, vars hjärnor inte är 

färdigvuxna" - Kicki Ahlm, SVT  (2013, 29 okt) 

Bilden man får från media angående datorspelande är ofta negativ. Det är lätt att få intrycket 

att det överlag skrivs mer negativt än positivt kring området. Vi kan bland annat läsa att 

datorspel kan ha en negativ påverkan på vår hjärna, samtidigt som det kan leda till övervikt 

eller ett våldsamt beteende (Ben Thomas, 2015). Mitt fokus i denna studie är därför att 

undersöka vilken potential några av de vanligaste, och mest spelade spelen har för barns 

andraspråksinlärning. Gynnar det barnens engelska i termer av tala, skriva, läsa och lyssna 

som några påstår, eller blir engelskan något barnen lär sig "socialt endimensionellt"?  Ger 

datorspel, med andra ord, utrymme för interaktion i sociala sammanhang eller kan den bara 

kan appliceras i spelens värld? 

1.1	  Problem	  och	  syfte	  
Det som har fått mig att välja just det fokus jag har är dels det faktum att tidigare forskning 

endast har fokuserat på huruvida datorspelande är bra eller dåligt gällande inlärningsaspekter 

och språkinlärning. Det finns väldigt lite forskning kring särskilda spel och vilken potentiell 

påverkan dessa har på barns språkinlärning. De spel som kommer att analyseras i denna 

undersökning är Counter Strike, Minecraft, Hearthstone och League Of Legends. Dessa spel 

är några av de vanligaste bland barn och ungdomar (Statens Medieråd 2015). Jag har valt 

följande frågeställningar: 
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•   Vilken potential har olika datorspel för svenska elevers engelska utveckling och 

måluppfyllelse?  

•   Är barnen medvetna om sin språkanvändning när de spelar?  

•   Hur skiljer sig pojkars och flickors spelande åt?  

1.2	  Disposition	  
Nedan följer en bakgrund vars syfte är att ringa in området och göra läsaren uppmärksam på 

tidigare forskning. Vidare kommer en metoddel som beskriver studiens tillvägagångssätt och 

lite fakta kring datorspelen som studien bygger på. Därefter kommer resultatdelen som 

innehåller tre delar. Först har vi enkätredovisningen, följt av intervjuerna och sist en 

materialanalys. Slutligen kommer en diskuterande del som innehåller dels en 

resultatdiskussion men också en mer övergripande diskussion.     

2.	  Bakgrund	  
I detta avsnitt kommer fenomenet datorspel och dess olika kategorier beskrivas och förklaras. 

Först diskuteras datorspel generellt, för att sedan smalnas av mer mot mitt fokus och vad 

forskningen säger om detta. Därefter kommer datorspelens anknytning till skolämnet engelska 

lyftas fram.  

2.1	  Vad	  är	  ett	  datorspel?	  
Det är viktigt att börja med att poängtera att ett datorspel inte nödvändigtvis behöver spelas på 

en dator utan aktiviteten kan likväl genomföras på en mobiltelefon, läsplatta eller någon form 

av spelkonsol. James Newman & Barney Oram (2006) anser att alla vet vad ett datorspel är, 

men att definiera termen med precision är näst intill omöjligt eftersom det finns så många 

olika spel. I världen idag finns det omkring 2 miljoner licenserade datorspel och dagligen 

släpps nya spel att utforska. Det som gör spelandet så populärt är att det finns ett spel för alla, 

oavsett om man föredrar strategiska spel som kräver tankearbete eller sportspel som kan 

finmotorik och koordination. Vad vi associerar med ordet datorspel skiljer sig nog från person 

till person. Somliga kanske tänker på något specifikt spel, och vissa skulle nog säga att det är 

ett roligt sätt att fördriva tiden på medan andra tvärt om skulle säga att det är tidsödslande och 

farligt. Armin Moradi (2009) gjorde en undersökning som handlade om barns attityder kring 

datorspel och kom fram till att barnen hade lite olika inställningar. De flesta barnen tyckte att 

datorspel var ett bra tidsfördriv, ungefär som att titta på tv. Fast till skillnad mot tv-tittande så 

ansåg barnen att datorspelande var mer kreativt och att man kunde lära sig något från sitt 

spelande, så länge det inte påverkade deras sociala liv.  
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Datorspel kan delas in i två huvudkategorier som definierar spelet, multiplayer och 

singleplayer. Multiplayer betyder att man spelar med varandra, oftast genom internet men 

detta kan också ske genom ett LAN1. Singleplayer är motsatsen och betyder att man spelar 

mot datorn, vilket i dagens samhälle blir allt mer ovanligt (Joel Castro-Reyes, 2014) 

2.2	  Vilka	  spelar?	  	  
	  

"För en del tonåringar är datorspelandet en identitet och en livsstil, de är gamers" - 

statens medieråd (2016a) 

 Datorspel är en naturlig del i ungas vardag och till exempel SvD näringsliv (2008) skriver att 

det är tre gånger fler som ägnar sig åt något slags datorspel än vad det är som spelar antingen 

fotboll eller hockey, som är två populära sporter i Sverige. Gällande könen är det dock en stor 

skillnad, Carin Falkner (2007) hävdar att hela 87 % av pojkarna spelar, medan bara 13 % av 

flickorna är sporadiska spelare d.v.s. spelar varje dag. Statens medieråd (2015) visar samtidigt 

att pojkar och flickor spelar i ungefär lika stor utsträckning fram till 9 års ålder. Därefter avtar 

flickornas spelande en aning medan pojkars ökar. Datorspel är, förutom att vara underhållning 

och lek, ett sätt för ungdomar och barn att umgås och socialisera. Många spel fokuserar just 

på den sociala aspekten och bildar en stark gemenskap bland spelare. Statens medieråd 

(2016a) förklarar varför just datorspel lockar så många barn runt om i världen att spela och 

skriver att spelen erbjuder någon slags alternativ värld med spännande upplevelser och 

utmaningar. För många kan det fungera som en slags flykt undan från verkligheten. I spelens 

värld existerar inte många av det verkliga livets olika problem och dilemman, så när man 

befinner sig i spelens värld slipper man tänka på det där jobbiga som kan pågå runt omkring 

individen. Det är också vanligt att hela kompisgäng börjar spela ett spel samtidigt eftersom 

många spel kräver att man är flera. Andra träffar nya kompisar genom spelen och för många 

är det viktiga inte vilket spel man spelar, utan vilka man spelar med (Statens Medieråd, 

2016b) 

2.3	  Debatten	  kring	  datorspel	  	  
 

"Datorspel gör barn ilskna - och feta" - Johan Edgar, Aftonbladet (2004, 6 dec).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  LAN betyder local area network (lokalt nätverk) och är ett begrepp inom datorkommunikation (lan, 2015, 11 

oktober)	  
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Newman & Oram (2006) lyfter fram att den stereotypa bilden av en "gamer" är en ung pojke, 

som sitter ensam i sitt rum, helt uppslukad av kontexten på skärmen framför sig. Denna pojke 

ignorerar allt annat och byter bort det sociala livet mot det digitala. Det finns mängder av 

debatter kring just barns datorspelande, och mängder av olika påståenden likt citatet ovan. 

Datorspel anses vara något dåligt, och beroendeframkallande som på något sätt gör barnen 

våldsamma samt överviktiga. I en rapport från SVT (2014) berättar man om att våldet från 

datorspel både blir mer och grövre och detta kan i sin tur leda till en ökad aggressivitet bland 

yngre. Dock visade en studie av Anton Lager & Sven Bremberg (2005) inga sådana tecken. 

Istället kunde man se att reaktionsförmåga och problemslösningshanterade påverkades 

positivt. Det finns förstås nackdelar om spelandet sker i så pass stor utsträckning att andra 

nödvändiga bitar i livet blir lidande. Statens medieråd (2016b) radar upp några tecken som 

visar på när spelandet blir problematiskt: 

•   Barnet slutar med andra aktiviteter för att kunna spela ännu mera 

•   Man slutar vara med sina vänner 

•   Man struntar helt i skolan  

•   Barnet stannar uppe längre på kvällarna och sover allt mindre 

•   Man hamnar i konflikter kring spelandet, exempelvis försöker invididen försvara sitt 

spelande  

Trots allt det negativa som skrivs om datorspel får man inte glömma att det finns positiva 

aspekter som datorspel bidrar med. Förutom en förbättrad problemslösningsförmåga och 

reaktionsförmåga kan spelen också leda till en förbättrad engelska. Exempelvis visade Ryu 

Dongwans (2013) forskning att datorspel kan bidra till en förbättrad engelska bland barn 

eftersom de får integrera och prata med andra som har engelskan som förstaspråk, eller någon 

som bara har högre kunskaper inom språket. Detta är även något som denna studie kommer 

fokusera mer på. Man får heller inte glömma den sociala biten som datorspel faktiskt erbjuder 

många barn. Det är många som träffar nya kompisar genom spelandet. Det är också bevisat att 

barn/ungdomar som spelar datorspel förtär mindre alkohol (Ungdomsstyrelsen 2006) 

2.4	  Kategorier	  och	  genrer	  	  
Förutom multiplayer och singleplayer kan datorspel delas upp i flera underkategorier för att 

lättare skilja på spelen. Informationen är hämtad från Nationalencyklopedin och Newman & 

Oram (2006). Här följer en kortare förklaring av dessa kategorier: 
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 Action: Inom action kategorin finns de flesta FPS spelen. FPS står för first person 

shooter och kännetecknas av att spelaren styr en karaktär som rör sig runt olika scenarion och 

genomför uppdrag. FPS förknippas också ofta med att bara ett vapen syns i bilden och inte 

själva karaktären. Actionspel innehåller ofta högintensiva uppdrag där öga-hand 

koordinationen2 sätts på prov och testas. Denna kategori bär också ett stort ansvar för de olika 

debatter som drivs kring datorspelande och aggressivitet just p.g.a. av att det förekommer 

mycket skjutande och dödande. Kända spel inom denna kategori är exempelvis Counter strike 

och Call of Duty.  

MMORPG (Massively Multi Online Role-Playing Games): Denna kategori har vuxit de 

senaste åren i och med att World of Warcraft släpptes år 2006 (MMORPG, 2014). MMORPG 

handlar om ett rollspelande som utspelar sig i enorma världar där det kan vara flera 

tiotusentals spelare online samtidigt. Denna genre har blivit populär just av denna anledning, 

att spelarna träffar så många nya spelare runt om i världen och bildar en allians med dessa. 

För att bli framgångsrik inom MMORPG spel krävs det dock att spelaren lägger ner en hel del 

tid vilket kan ställa till med problem om spelandet tar för mycket plats i vardagen. Kända 

MMORPG spel är exempelvis World of Warcraft och Minecraft som båda har enorma världar 

att utforska.  

Sportspel: Denna genre handlar givetvis om olika sporter och det finns allt från fotboll 

och basket till pingis och bowling. På senare år har även vissa "fitness" spel framtagits och 

har som mål att få utövarna att röra på sig mer exempelvis Zumba fitness och Wii fitness 

games. Det kanske mest kända spelet inom denna kategori är dock FIFA. Detta spel handlar 

om fotboll och blir allt mer verklighetstroget och realistiskt. Varje år släpps ett nytt FIFA spel 

med uppgraderad grafik och känsla.  

Racingspel: Racingspel skulle kunna klassas som sportspel men det finns en sådan stor 

variation i denna kategori att det är svårt att placera den där. Förutom klassiska racingspel 

som handlar enbart om att köra på banor har vi spel som Grand theft auto (GTA), vilket 

delvis handlar om bilkörande men även att utföra olika uppdrag i så kallad "third person 

shooter" tema (likt first person shooter fast hela karaktären visas istället för bara ett vapen). 

Inom racingspel är det också populärt att använda sig av olika racingspels rattar för att öka 

upplevelsen. Kända spel inom genren är förutom GTA, Need for speed och Collin McRae.    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Öga-hand koordination är en vanlig term inom datorspelande. Personer som spelar mycket datorspel sägs ha en 

bra öga-hand koordination eftersom datorspel oftast handlar om just denna koordination. Ögat ser något som 

handen måste utföra (Dehbroa Lindberg, 2016) 	  
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Det finns även mindre kategorier som visserligen är på frammarsch men har en bit kvar 

för att bli så populära som kategorierna ovan. Dessa kategorier är Dansspel, barnspel, 

simulatorspel och strategispel.  

2.5	  Datorspel	  för	  lärande	  
Charles l. Mifsud & Rosalind Vella m.fl. (2013) framhäver att datorspel kan spela en stor roll 

i skolans undervisning. Detta behöver dock bevisas och stödjas av fler forskningsresultat. 

Författarna anser också att elever vill använda sig av datorspel mera eftersom barnen tror att 

lektionerna skulle framstå som mer intressanta samtidigt som de tränar förmågor som 

reaktionsförmåga, problemlösningsförmåga och blir dessutom mer datorvana. Jonas Linderoth 

(2004) stärker också detta argument och anser att spelaren också lär sig en metakognition och 

en spatial förmåga. Utöver olika förmågor som ett datorspel kan bistå finns även lärandet som 

spelets själva innehåll erbjuder. Linderoth uppmärksammade en studie från Mcfarlane, 

Sparrowhawk och Herald (2002) som introducerade spelet RollerCoaster Tycoon i 12 olika 

brittiska skolor. Spelet går ut på att spelaren får agera som en nöjesparksvärd och designer 

och har hand om parkens finansiella och grafiska delar. Detta ledde till att barnen lärde sig om 

olika budgetar, vad saker och ting kostar samt hur man kan spara pengar på ett effektivt sätt. 

Brian Sutton-Smith (2009) har myntat begreppet "play as progress" som kan kopplas till lek 

för lärande. Sutton-Smith påstår att lekande, speciellt i pedagogiska miljöer är något att sträva 

mot eftersom det har en rad olika positiva effekter för lärande och den kognitiva utvecklingen. 

Datorspelet skulle enligt denna teori klassas som att vara av en mer lekande karaktär och 

därför också att föredra. Mifsud & Vella m.fl. påpekar också att det finns lärare som är för, 

och använder datorspel i någon utsträckning i sin undervisning men det finns också lärare som 

hävdar att datorspel inte har någon positiv inverkan på inlärning.       

2.6	  Datorspelens	  betydelse	  för	  svenska	  barns	  inlärning	  av	  engelska	  
	  

2.6.1	  Andraspråksinlärning	  
Enligt George Yule (2006) är den optimala åldern för att lära sig ett främmande språk mellan 

9-16. Yule menar att barn kan ha en fördel gentemot äldre när det kommer till språkinlärning. 

Detta är också något som Petra Roséns (2006) undersökning handlade om, dvs. föreställningar 

om barns språkinlärning. Rosén kom fram till att det kan vara svårare att lära sig ett nytt språk 

som vuxen eftersom individen har mer erfarenhet och kopplar det nya språket med sitt 

modersmål vilket kan orsaka problem. Barnen däremot, jämför inte språken lika mycket med 
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varandra vilket kan underlätta för inlärningen. Engelska klassas som ett främmande språk3 för 

elever i den svenska skolan. Såsom Yule (2006) hävdar skiljer sig inlärningen av ett 

förstaspråk från inlärningen av ett främmande språk markant. Även omfattningen av 

undervisningen skiljer sig, då elever i den svenska skolan har omkring 3-4 timmar aktiv 

engelska i veckan medan förstaspråket är något som man utsätts för dagligen i alla olika 

miljöer.  

Annamaria Pinter (2011) visar att språkinlärningen i skolorna inte ska ses som en isolerad 

process som sker i skolan utan att det är något som sker när barnens kognitiva förmåga 

utvecklas samtidigt som barnet blir äldre och mognar som person.  

2.6.2	  Språkinlärning	  via	  spel	  	  
Datorspelandet är generellt något som sker utanför skolans områden och detta är något som 

Sunqvist & Wikströms (2014) undersökning handlade om. Det visade sig att spelande out-of-

school, "utanför skolan" exempelvis bidrog till ett utökat ordförråd hos pojkar. Dock kunde 

inte samma sak sägas om flickorna eftersom de spelade i mindre omfattning än pojkarna. Det 

är inte bara datorspelandet som sker utanför skolan; en stor tid av dagen spenderas också till 

att titta på tv, läsa bloggar och olika forum på engelska (Statens Medieråd, 2015).  

Ryu Dongwan (2013) argumenterar för att datorspel representerar en ny sorts typ av 

inlärningsmöjlighet, en typ av inlärning som sker via en aktivitet som människor tycker om. 

Dongwan belyser att inlärningsmöjligheten inte bara existerar med interaktionen mellan spelet 

och dess spelare, utan också i interaktionen som sker mellan spelare på olika spel eller 

diskussionsforum. Kring alla större spel existerar oftast något slags forum, framtaget av 

företaget bakom spelet eller dess spelare. I detta forum diskuteras aspekter kring spelet och 

spelarna får chans att hjälpa varandra. Det existerar alltså en slags "efterspelskultur" som i 

första hand finns till för att hjälpa spelarna framåt i spelet, men denna kultur kan också bidra 

till en undermedveten ökad språkförståelse. Detta fenomen är enligt Dongwan (2013) av 

yttersta vikt att forska kring eftersom att bara stöta på enskilda nya engelska ord via spelen 

inte leder till någon speciellt utvecklad engelsk förmåga bland spelarna; för att lära sig ett nytt 

språk behövs upprepade interaktioner ske i olika situationsbundna kontexter (Dongwan, 

2013). Om det ska ske ett lärande inom spelens ramar behöver det finnas en interaktion med 

förstaspråkstalare, eller andra spelare som har högre kunskaper inom språket. Flera andra 

studier visar dock på att spel har positiva inverkningar på språkinlärning. Hao-jan Howard 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Främmande	  språk	  är	  något	  som	  individen	  lär	  sig	  efter	  sitt	  modersmål,	  detta	  sker	  i	  en	  annan	  miljö	  än	  den	  där	  

språket	  normalt	  talas	  (George Yule 2006)	  
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Chen & Ting-Yu Christine Yang (2012) forskade kring vilken påverkan äventyrsspel hade på 

språkinlärning och kom fram till att spelandet bidrog positivt bland förmågorna läsa, lyssna 

och skriva. Trots vissa komplikationer under spelandet visade det sig att spelarna fortfarande 

hade positiva tankar kring spelen och dess potential kring språkinlärning.  

2.7	  Läroplanen	  
Enligt Skolverket (2011) är skolans övergripande mål att eleverna ska kunna kommunicera på 

engelska i tal och skrift, och samtidigt ska eleverna också kunna samspela i möten utifrån 

kunskap om likheter och olikheter i bland annat kultur. Detta är två mål som datorspel skulle 

kunna ha en inverkan på. Genom att spela och kommunicera på engelska med spelare runt om 

i världen får individerna också kännedom om varandras olikheter och likheter medan de lär 

känna varandra.  

Vidare är det lärarens jobb att se till att eleverna exempelvis får pröva på och använda sig 

utav olika arbetsformer samtidigt som eleverna också ska ges ett konkret inflytande på olika 

arbetsformer och arbetssätt.  

2.7.1	  Kursplanen	  i	  Engelska	  
Enligt kursplanen för engelska ska eleverna ges möjlighet genom undervisningen att utveckla 

en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar att förstå talad och skriven 

engelska, samt att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och text. Kursplanen 

belyser även vikten av att behärska och kunna anpassa språket till olika situationer, syften och 

mottagare (Skolverket 2011).  

Angående kunskapskraven för betyget E, vilket motsvarar det lägsta godkända betyget i 

dagens betygssystem, så ska eleverna kunna förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta 

tydliga detaljer i en enkel och vardaglig engelska. Jämförelsevis för betyget A, vilket 

motsvarar det högsta godkända betyget, ska eleven istället förstå helheten och uppfatta 

väsentliga detaljer i motsvarande engelska (Skolverket 2011)  

3.	  Metod	  
För att på bästa sätt kunna undersöka mitt syfte har jag valt att göra två studier som i sin tur 

har lagts samman. Dels består studien av en tvådelad fältstudie; enkätundersökningar och 

intervjuer. Därefter har jag själv valt att spela, och analysera varje spel utifrån några på 

förhand satta kriterier.  
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3.1	  Materialgenomgång	  
I tabellen nedan följer information kring de spel jag har valt att analysera och undersöka. De 

kriterier jag har valt att analysera spelen utifrån vilken potential varje spel har när det kommer 

till de olika förmågorna: Läsa, skriva, prata och lyssna. Jag kommer även att titta lite på hur 

spelet är uppbyggt visuellt, och vilken engelsknivå som kan krävas av spelaren för att ens 

kunna spela spelet. Enligt Statens Medieråd (2015) är League of Legends, Counter Strike och 

Minecraft tre av de vanligaste spelen bland barn. Hearthstone är ett relativt nytt spel, men har 

ändå lyckats bygga upp en stabil spelarbas. Under min enkätundersökning fanns The Sims 

också med som ett alternativ i en av frågorna, men detta spel kommer inte undersökas 

ytterligare eftersom spelet kan och faktiskt oftast spelas på svenska. Informationen kring 

spelen är hämtad på respektive spels officiella hemsida.  

Tabell 1, materialgenomgång 

Spel	   Grundare	   Registrerade	  
spelare	  

Speltyp	   	  	  	  	  	  	  	  Logotyp	   	  

Hearthstone (2014) Blizzard 
Entertainment 

Ca. 40 
miljoner 

Digital 
cardgame 

	   	  

Counter Strike (1999) Valve 
Corporation 

Ca. 16.7 
miljoner 

First-
Person 
shooter 

	   	  

League of Legends (2009) Riot Games Ca. 67 
miljoner 

MOBA 	   	  

Minecraft (2011) Markus 
Persson 

Ca. 100 
miljoner 

MMORPG 	   	  

 

3.2	  Undersökningsmetod	  
För att besvara min frågeställning på bästa sätt har jag valt att blanda en kvantitativ och en 

kvalitativ undersökningsmetod samtidigt som jag kommer att göra en egen analys av spelen. 

Den kvantitativa undersökningen skedde genom enkäter (se bilaga 1) och den kvalitativa 

genom intervjuer (se bilaga 2).  Målet med den kvantitativa studien, enkäterna, är att dels få 

en generell bild av barns datorspelande, men också undersöka vad de tycker och tänker om 

datorspel och dess påverkan på engelska. Intervjuerna är baserade på enkäterna och låter mig 

gräva lite djupare, och få en mer fördjupad förståelse kring barnens datorspelande.  

Angående framtagningen av enkäterna valde jag att undvika frågor som kräver ett längre 

svar från respondenten eftersom att de är så pass unga. Jag valde istället att erbjuda 

respondenterna olika svarsalternativ (bilaga 1). Intervjuerna är semi-strukturerade vilket enligt 
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Bryman (2001) betyder att det finns en rad olika frågor som kommer att ställas, men frågornas 

ordning kan variera något i utförandet. Det finns även rum för följdfrågor.  

3.3	  Undersökningsgrupp 
Insamlingen av mitt underlag gjordes i årskursen 6, vilket betyder att deltagarna är mellan 11-

13 år. Enkätundersökningen genomfördes på två olika 6:or från samma skola. Totalt deltog 38 

elever i enkätundersökningen. Jag är tidigare bekant med skolan och dess elever så jag hade 

på förhand redan en viss kunskap om elevernas datorspelande och visste att detta var en bra 

grupp att genomföra undersökningen på. Efter enkätundersökning sökte jag efter frivilliga 

elever som spelar, eventuellt spelade något utav de spelen som denna undersökning bygger 

på. Jag valde att intervjua fyra deltagare samtidigt, eftersom alla deltagare hade spelat 

samtliga spel. Detta resulterade i att barnen kunde diskutera frågorna med varandra och fylla i 

varandras svar.   

3.4	  Etiska	  aspekter	  
När jag genomförde mina enkäter ute på fältet tog jag först kontakt med skolan för att få ett 

godkännande från både skolans huvudman och respektive klassföreståndare. Därefter var jag 

noga med att gå igenom för respektive undersökningsgrupp att enkäterna var helt frivilliga att 

svara på, samt att svaren kommer att vara anonyma, endast kön kommer att redovisas. Jag 

gick även igenom vad studien handlade om och vad enkäterna samt intervjuerna skulle ha för 

syfte.  

4.	  Resultat	  
Denna resultats del kommer att delas upp i tre olika delar. Först kommer enkäterna att 

redovisas, därefter intervjuerna, och sist kommer spelen att analyseras. 

4.1	  Enkäter	  
Totalt svarade 38 elever på enkäterna, 23 flickor och 15 pojkar.	  

Tabell 2: Hur ofta spelar du datorspel? 

Kön Varje dag Flera gånger 

per vecka 

Några 

gånger per 

vecka 

Någon gång 

per månad 

Aldrig 

Flickor 6 4 6 5 0 

Pojkar 7 6 2 0 0 
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Första frågan visade att det var ungefär lika många flickor på respektive svar medan 

merparten av pojkarna spelade datorspel varje dag eller flera gånger per vecka. Noterbart är 

att ingen svarade att de aldrig spelar datorspel, utan alla spelar någon gång då och då.  

Tabell 3: Jag spelar eller har spelat något utav följande spel: 

Kön Minecraft Counter 

Strike 

League of 

Legends 

Hearthstone The Sims 

Flickor 22 0 3 1 16 

Pojkar 11 6 10 4 8 

 

De dominerande spelen för flickorna är Minecraft och The Sims, vilket jag också hade 

förväntat mig. Pojkarna hade en lite mer spridning mellan spelen och det visade sig också att 

pojkarna spelar eller har spelat flera av spelen medan flickorna endast spelade ett eller två 

spel.  

Tabell 4: Jag brukar spela spel som är på engelska: 

Kön                                Ja                                  Nej 

Flickor                                19                               4 

Pojkar                                13                                 2 

 

Endast 6 av 38 elever spelade aldrig datorspel på engelska Det var även många som förutom 

att ringa in ett alternativ skrev att de alltid spelar datorspel på engelska.  

 

Tabell 5: Genom att spela datorspel på engelska lär jag mig samtidigt engelska: 

Kön Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer inte alls 

Flickor         6               13              2 

Pojkar         9               6              0 

 

Majoriteten av pojkarna och flickorna instämde helt, eller till viss del att datorspel på engelska 

leder till förbättrad engelska. Endast två flickor höll inte med om påståendet.  
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Tabell 6: Jag känner att jag har fått bättre engelska genom mitt datorspelande: 

 Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer inte alls 

Flickor         8               11              4 

Pojkar            9                6              0 

 

Även här tyckte majoriteten att de har, eller till viss del har fått bättre engelska genom sitt 

datorspelande. Endast 4 flickor höll inte med om påståendet.  

Tabell 7: När jag spelar datorspel brukar jag prata eller skriva med andra människor 

på engelska: 

Kön Ja varje gång jag 

spelar 

   Det händer ibland         Aldrig 

Flickor         0               9              14 

Pojkar          6                7               2 

 

Här är det betydligt fler pojkar som påstår att de pratar eller skriver med andra människor på 

engelska varje gång de spelar. Majoriteten av flickorna hävdar att de händer ibland eller 

aldrig.  

Tabell 8: När jag spelar datorspel brukar jag lyssna eller läsa vad andra människor 

säger och skriver på engelska: 

Kön Ja varje gång jag 

spelar 

   Det händer ibland         Aldrig 

Flickor         2               12              9 

Pojkar         7                                                  6              2 

 

Resultatet är likt föregående fråga vilket inte är så konstigt, eftersom att prata och skriva samt 

lyssna och läsa går hand i hand.  

Tabell 9: Enligt läroplanen ska elever kunna förstå talad och skriven engelska, samt 

kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. Dessa förmågor tränas när 

jag spelar datorspel på engelska:  
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Kön Instämmer helt Instämmer till viss del Instämmer inte alls 

Flickor         2               17              4 

Pojkar         8                7               0 

 

Återigen visade det sig att fler pojkar än flickor höll med om att datorspel tränar på vissa 

förmågor och leder till bättre engelska. Majoriteten av flickorna höll ändå med till viss del att 

vissa förmågor tränas vid ett datorspelande.  

4.1.1	  Bortfall	  
Fråga 5 och 2 hade några bortfall. Bortfallen på fråga 2 kan bero på att individerna inte 

spelade eller hade spelat något utav spelen som fanns med, och fråga 5 kan således inte 

besvaras utan att eleven spelar något datorspel.  

4.2	  Intervjuer	  (bilaga	  2)	  
Här följer en redovisning/sammanfattning av intervjuerna där fyra barn deltog samtidigt, och 

samtliga spelade, eller har spelat de spelen som studien är baserad på.    

4.2.1	  Minecraft	  
Kan ni berätta lite om spelet?  

Det märktes snabbt att Minecraft var ett spel som samtliga elever var engagerade i. Det 

pratades i mun på varandra, och alla ville få sin åsikt hörd. Respondenterna kom dock 

gemensant fram till att spelet består av block, och det övergripande målet är att överleva. Ett 

annat tecken på respondenternas engagemang artade sig när dessa började prata om 

uppdateringar. "Det kommer hela tiden nya uppdateringar, som gör att spelet blir annorlunda 

och bättre" - Elev 1. Eleverna var även insatta i spelets historia då de kunde återge spelets 

grundare och vem som senare köpte spelet.  

Vilket språk är spelet på?  

Respondenterna berättade att det går att välja språk, det finns allt från arabiska till ett slags 

påhittat piratspråk. Samtliga elever spelade dock spelet på engelska vilket är intressant 

eftersom spelet kan spelas på svenska.  

Vad är det för typ av engelska som man kan tänkas lära sig?  

Det verkade som att det var mycket fokus på enskilda ord, mer konkret olika slags verktyg. 

"Det är massa ord, typ pickaxe, dirt, sword. Sådana saker" - Elev 3. Respondenterna berättade 

också att det var ett fokus på sten/järnåldern, och i Minecraft existerade ingen teknologi.  

Vilken typ av engelska används mest? Läsa, skriva, lyssna, prata.  
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Samtliga elever var överens om att kommunikation mellan andra spelare användes mest. 

Kommunikationen skedde när eleverna spelade på multiplayer servrar med andra spelare runt 

om i världen. Det existerade dock inget muntligt pratande, utan kommunikationen sker genom 

ett skrivande. Det fanns också en lobby som spelarna använde flitigt, i lobbyn kan spelarna 

exempelvis diskutera händelser och hitta någon att spela med.  

Har detta spel bidragit till att du har fått en bättre engelska allmänt?  

Respondenterna ansåg att spelet hade hjälpt deras engelska, men kanske inte i lika stor grad 

som andra spel. Minecraft hade dock hjälpt eleverna med vissa uttal. "Man har lärt sig vissa 

ord, och hur man uttalar dem. Typ att man säger pickaxe och inte pickakse" - Elev 2.  

Skulle ni säga att engelskan man kan lära sig från Minecraft fungerar i samhället och 

skolan?  

Eleverna höll med om påståendet, men menade också att vissa ord hade blivit föråldrade. 

Exempelvis används ett ord som anvil "städ" kanske inte så flitigt i dagens samhälle.  

Tror ni att man skulle kunna använda sig utav spel/detta spel i undervisningen? I så fall 

skulle undervisningen bli bättre?  

Det visade sig att detta var något eleverna redan hade tänkt på och berättade att det finns flera 

skolor som faktiskt använder sig utav Minecraft i sin undervisning. Dock framgick det inte 

om syftet i så fall var att eleverna skulle få en förbättrad engelska, eller om målet var något 

annat. Respondenterna menade dock att undervisningen kunde bli bättre av Minecraft om det 

användes på rätt sätt.  

4.2.2	  Counter	  Strike	  
 Kan ni berätta lite om spelet?  

Enligt respondenterna handlar spelet antingen om att rädda en gissla om man är Counter 

Terrorist eller plantera och spränga en bomb om spelaren är Terrorist. Man kan också 

eliminera motståndarlaget för att vinna rundan. Vinner man rundor, och presterar bra får 

spelaren mer pengar, och kan via detta köpa bättre vapen. Eleverna är också snabba med att 

berätta att spelet är väldigt stort och populärt inom e-sports världen.  

Vilket språk är spelet på?  

Spelet är på engelska, men likt Minecraft går det att ändra till vissa andra språk.  

Vad är det för typ av engelska som man kan tänkas lära sig?  

Respondenterna berättar att det finns ett inbyggt kommunikationsprogram i Counter Strike 

som låter spelarna prata muntligt med varandra. Det används dock oftast för kortare 

kommanden som exempelvis follow me. Det händer dock att spelarna bestämmer mer 
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avancerade taktiker. "Ibland är det svårt att förstå vad alla säger, för det är mycket ryssar och 

dem har ganska dålig engelska" - Elev 4. Respondenterna berättar också att de pratar ganska 

mycket engelska när de spelar, de försöker åtminstone men ibland kan det vara svårt att 

forumlera sig.  

Vilken typ av engelska används mest? Läsa, skriva, lyssna, prata.  

Samtliga elever var överens om att den mesta kommunikationen sker genom att prata med 

andra. Man kan också skriva, men eftersom spelet handlar om reaktionsförmåga är det svårt 

att hinna med. 

Har detta spel bidragit till att du har fått en bättre engelska allmänt?  

"Ja, speciellt om man pratar mycket. Det hjälper" - Elev 1. Respondenterna tyckte att Counter 

Strike bland annat hade utvecklat deras uttal, och genom spelet har de också vågat prata mer i 

skolan. De ansåg också att Counter Strike hade hjälpt deras engelska bättre än Minecraft.  

Skulle ni säga att engelskan man kan lära sig från Counter Strike fungerar i samhället och 

skolan?  

Eleverna ansåg att vissa delar fungerar i skolan och samhället t.ex. att berömma varandra. 

Genom spelet har de lärt sig vara schyssta mot andra och berätta när någon gör något bra. 

Respondenterna var dock överens om att kanske lära sig namn på olika vapen och liknande 

inte fyllde någon funktion utanför spelets värld.   

Tror ni att man skulle kunna använda sig utav spel/detta spel i undervisningen? I så fall 

skulle undervisningen bli bättre?  

Samtliga respondenter var överens om att Counter Strike innehåller för mycket våld för att 

kunna användas i skolan, oavsett om det faktiskt kunde hjälpa barnens engelska.  

4.2.3	  League	  of	  Legends	  
 Kan ni berätta lite om spelet?  

League of Legends handlar enligt respondenterna om strategi och taktik. Målet är att förstöra 

motståndarnas krystal, eller bas. Till skillnad från Counter Strike använder spelarna inte 

vapen, utan det handlar mer om magi och spells. För att lyckas med uppgiften krävs det att 

spelarna samarbetar med sina lagkamrater.  

Vilket språk är spelet på?  

League of Legends spelas på engelska. Eleverna berättade dock att spelaren får välja om man 

vill spela på en europeisk eller amerikansk server. Samtliga spelade på den europeiska 

servern.  

Vad är det för typ av engelska som man kan tänkas lära sig?  
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"Man lär sig mycket namn på typ olika items och så, de finns typ Doran's ring och Blood 

Thirster" Elev - 4.  Utöver att lära sig namn på vissa items, "objekt" så menade 

respondenterna att spelet likande Counter strike i viss mån eftersom spelarna behöver komma 

på taktiker och liknande för att besegra motståndarna.  

Vilken typ av engelska används mest? Läsa, skriva, lyssna, prata.  

Likt Counter Strike är det kommunikation mellan spelarna som eleverna känner att de har lärt 

sig mest av. Det är dock ovanligare att spelarna pratar muntligt med varandra utan 

kommunikationen sker oftast genom ett skrivande.   

Har detta spel bidragit till att du har fått en bättre engelska allmänt?  

Detta var ett av spelen som respondenterna kände att de hade lärt sig mest engelska från. 

"Eftersom allt är på engelska, alla spells och så, det leder till att man lär sig engelska" - Elev 

2. Det visade sig också att detta spel förmodligen var det spel som eleverna spelade, eller hade 

spelat mest. Förmodligen hänger det också ihop med tron att detta spel hade bidragit till den 

bästa utvecklingen hos elevernas engelska.  

Skulle ni säga att engelskan man kan lära sig från League of Legends fungerar i samhället 

och skolan?  

Här rådde det lite delade uppfattningar mellan respondenterna. Elev 1 och 2 tyckte att spelet 

fungerade inom skolans ramar eftersom man kan lära sig samarbeta. Elev 3 och 4 tyckte dock 

att man lärde sig för mycket namn på olika items som inte hade någon betydelse utanför 

spelet.  

Tror ni att man skulle kunna använda sig utav spel/detta spel i undervisningen? I så fall 

skulle undervisningen bli bättre?  

Trots föregående svar verkade samtliga elever tycka att spelet skulle kunna användas i 

undervisningssyften. "Man skulle kunna dela in klassen i lag och spela mot varandra, och all 

kommunikation och så var tvunget att ske på engelska" - Elev 3.  

4.2.4	  Hearthstone	  	  
 Kan ni berätta lite om spelet?  

Om det märktes att Minecraft var det spelet som respondenterna var mest insatta i så var 

Hearthstone motsatsen. Eleverna hade inte spelat detta spel lika mycket som övriga spel. 

Enligt respondenterna handlar spelet om att spela brickor, eller kort mot någon annan spelare. 

Det positiva med spelen enligt eleverna är att det är lättillgängligt, det går att spela på telefon 

och läsplatta likväl som på dator.  

Vilket språk är spelet på?  
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Språket är endast på engelska.  

Vad är det för typ av engelska som man kan tänkas lära sig?  

Eleverna tyckte att det var lite som de andra spelen, man lär sig mycket namn på olika kort 

och kortens egenskaper. "Det finns typ såhär taunt, som gör så att motståndaren måste 

attackera det kortet" - Elev 1.  

Vilken typ av engelska används mest? Läsa, skriva, lyssna, prata.  

Eleverna berättade att det är nästan bara läsförmågan som används, eftersom det inte sker 

någon form av interaktion eller kommunikation med andra spelare. Vissa kort hade dock även 

ljudeffekter.  

Har detta spel bidragit till att du har fått en bättre engelska allmänt?  

Respondenterna var överens om att detta spel inte hade bidragit allt för mycket gällande en 

bättre engelska. De påpekade dock att detta kunde bero på att de inte spelat spelet lika mycket 

som de övriga.  

Skulle ni säga att engelskan man kan lära sig från Hearthstone fungerar i samhället och 

skolan?  

Eleverna höll med om att vissa saker skulle kunna hitta ett användningsområde utanför spelets 

värld, dock innehåller det likt många andra spel påhittade ord.  

Tror ni att man skulle kunna använda sig utav spel/detta spel i undervisningen? I så fall 

skulle undervisningen bli bättre?  

"Nej, det är för långsamt tycker jag" - Elev 4. Enligt eleverna skulle inte Hearthstone kunna ta 

plats i dagens undervisning, de höll med om att de andra spelen skulle kunna fungera bättre.  

4.3	  Materialanalys	  	  
Nedan följer min egen analys av spelen. Analysen har gått till så att jag spelade, och 

analyserade respektive spel för att se hur potentialen såg ut gällande förmågorna reception, 

dvs. lyssna och läsa och produktion, vilket behandlar pratandet och skrivandet. Jag är tidigare 

bekant med spelen Hearthstone och League of Legends, dock valde jag att börja om på dessa 

spel helt för att få en så rättvis analys som möjligt.   

4.3.1	  Hearthstone	  
Hearthstone har en rekommenderad ålder på 12 år, och det märks att Blizzard har fokuserat 

på att göra ett spel som är enkelt för alla att förstå. När man startar upp spelet hamnar spelaren 

vid huvudmenyn (bilaga 3), där det finns fyra olika spellägen. Dessa olika spellägen är play, 

solo Adventures, The Arena och Tavern Brawl. Hearthstone är ett digitalt kortspel och bygger 

på att spelaren har olika kortlekar att spela. Dessa kortlekar består av 30 kort, och totalt finns 



18	  
	  

det 889 olika unika kort att samla, dock har du betydligt mycket färre kort när du börjar spela. 

Spelarens engelskkunskaper sätts egentligen först på prov när den första leken ska byggas. De 

flesta korten har olika egenskaper som beskrivs, exempelvis som figur 1.  

I figur 1 ser vi ett standardkort som spelaren kan använda om klassen hunter4 spelas. 

Kortet består av ett litet stycke engelska som beskriver vad som 

händer när det spelas. När detta kort spelas händer alltså två saker, 

spelaren får deal 3 damage och draw a card. Det är tydligt att 

spelaren behöver ha en viss kunskap inom det engelska språket för 

att kunna progressera inom spelet. Utöver dessa egenskaper, finns 

det också en mängd andra termer som spelaren behöver förstå. 

Dessa termer tror jag också kan vara svåra för barn att förstå till en 

början eftersom de inte är några ord som barn generellt lär sig inom 

skolans ramar. Vi har, för att nämna några: deathrattle, 

"Dödsrossling" som betyder att någonting händer när kortet förstörs 

av den andra spelaren. Windfury, "vindraseri" låter kortet attackera 

fler än 1 gång. Taunt, "håna" är en egenskap som drar till sig 

motståndarens attacker.  

Efter två timmars spelande kan jag konstatera att den receptiva förmågan läsa är den 

dominerande, vilket också var väntat eftersom det är ett digitalt kortspel. Det finns ingen 

interaktion mellan spelarna under spelets gång, dock kan man enkelt lägga till sin motståndare 

som vän, för att eventuellt diskutera matchen eller bara prata. Det finns också, förutsatt att 

spelaren spelar med ljud på en hel del att lyssna till. Många kort säger någonting när spelaren 

väljer att använda kortet. Det kan t.ex. vara Put your faith in the light! som kortet Tirion 

Fordring5 säger när kortet intar spelplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Hunter	  är	  1	  av	  9	  olika	  hjältar	  som	  går	  att	  spela	  i	  Hearthstone.	  Alla	  hjältar	  har	  några	  specifika	  kort	  som	  endast	  
kan	  användas	  i	  hjältens	  kortlek	  (http://us.battle.net/hearthstone/)	  
5	  Tirion	  fordring	  är	  ett	  kort	  som	  Hearthstone	  hjälten	  paladin	  kan	  spela	  (http://us.battle.net/hearthstone/)	  

Figur1:	  Hunter	  standard	  card	  
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Tabell 10: Hearthstones potential 

    Läsa    Lyssna Prata Skriva Övrigt 

ü    ü    X X "Windfury" och" Deathrattle" 

är intressanta 

sammansättningar som inte 

existerar eller används sällan i 

det engelska språket. 

    

4.3.2	  League	  of	  Legends	  
League of Legends rekommenderade ålder är 13 år, och om man jämför med Hearthstone så 

känns det betydligt svårare att navigera sig fram i spelet och förstå hur man ska gå till väga 

vid första inblicken. Speciellt om spelarens engelskkunskaper brister utanför spelet. I bilaga 3 

finns en bild på en i mitt tycke rörig meny med många olika alternativ. Flera av alternativen 

leder dock vidare till spelets officiella hemsida där spelaren kan läsa på om de olika hjältarna 

som finns, alternativt köpa olika tillägg och kosmetiska produkter. För att börja spela trycker 

spelaren på play och får då välja vilken typ av spel som ska startas. Jag kommer att fokusera 

på PvP6 alternativet eftersom detta alternativ erbjuder spelaren mest interaktion med andra 

spelare. Själva spelupplägget går ut på att förstöra motståndarlagets nexus, eller huvudbas. 

Det gör spelaren genom att samarbeta med fyra andra spelare som tillsammans måste komma 

upp med olika strategier för att besegra motståndarna.  

Innan spelet startas ställs spelaren inför en rad olika val, först behöver 

man välja vilken hjälte man vill spela, totalt finns 130 unika hjältar att 

välja mellan, och innan man väljer behöver spelaren läsa på om hjältens 

olika attacker och egenskaper, för att framgångsrikt kunna hjälpa sitt lag. 

Detta är inte det ända ställningstagandet som spelaren behöver göra, 

förutom att välja hjälte behöver man också välja vilka runes, "runor" och 

masteries, "skicklighet" som ska användas. Figur 2 visar ett av totalt tre 

olika mastery trees som går att fokusera på, varje träd erbjuder olika 

unika egenskaper till sin redan valda hjälte. Håller man muspekaren över 

de olika förmågorna så får man upp en textruta som beskriver vad just 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  PvP	  står	  för	  player	  versus	  player	  och	  betyder	  att	  spelaren	  möter	  andra	  spelare	  runt	  om	  i	  världen	  (Player	  

versus	  player,	  21	  april,	  2016)	  

Figur	  2:	  League	  of	  legends	  
mastery	  tree	  1/3	  
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denna förmåga gör. Så redan innan själva spelet har startat, behöver spelaren läsa, och förstå 

ganska mycket engelska.  

När spelet väl kommer igång märker jag att det är ganska lite interaktion mellan spelarna, i 

alla fall på den nivå i spelet som jag befinner mig på. Jag förstår att kommunikationen bland 

spelarna blir viktigare när spelaren blir bättre och rankas högre. Det finns fortfarande dock, en 

hel del beslut att fatta, och anmärkningsvärt mycket engelska att läsa väl inne i spelet. Under 

mitt spelande kommunicerar jag genom text med mina lagkamrater ett antal gånger. Det är 

dock korta kommandon och kortare meningar i stil med I need help in my lane eller all go 

middle men det existerar i alla fall någon slags kommunikation sinsemellan spelarna. Det 

finns till skillnad mot Hearthstone egentligen ingenting att lyssna på om individen inte spelar 

med andra spelare och pratar med varandra över exempelvis skype som är ett företag som 

erbjuder internetbaserad kommunikation. 

 

Tabell 11: League of Legends potential  

  Läsa Lyssna Prata Skriva Övrigt 

ü    X X ü    Även i "LoL" 

existerar det 

sammansättningar, 

t.ex. 

"Bloodthirster" 

som är ett item 

som gör hjältarna 

starkare. 

4.3.3	  Counter	  Strike	  	  
Counter Strike har en rekommenderad ålder på 18 år, antagligen eftersom det går ut på att 

döda varandra med virtuella vapen som är identiska med riktiga vapen. Menyn påminner om 

League of Legends meny, och har flera funktioner som tar spelaren vidare till den officiella 

hemsidan (bilaga 4). Det som skiljer sig från de andra spelen är att Counter Strike har en 

watch funktion där spelaren kan titta på andra som spelar. Oftast är det också någon som 

kommenterar matcherna på engelska, antingen spelaren själv, eller någon utanstående som 

bara följer matchen. Counter Strike känns lättare att börja spela än ovanstående spel eftersom 

spelaren inte behöver hantera exempelvis mastery träd eller bygga kortlekar, det leder till att 

det blir mindre information på engelska att läsa och mindre beslut att fatta jämfört med t.ex. 



21	  
	  

League of Legends. Själva spelläget är också ganska simpelt och lätt att förstå. Två lag ska 

antingen döda varandra, plantera en bomb eller rädda gisslan. Counter Strike är ett väldigt 

snabbt spel, där reaktionsförmåga står högt upp på önskade färdigheter. Detta leder till att 

spelarna inte hinner kommunicera med varandra genom text, istället har spelet en inbyggd 

voice chat som låter spelarna prata med varandra under spelets gång. Funktionen existerar så 

att spelarna ska kunna bestämma taktik och hjälpa varandra. Det jag dock har upptäckt under 

mitt spelande är att denna voice chat ibland utnyttjas för att trash-talka, det vill säga klaga på 

någon annan spelare. Counter Strike innehåller en väldigt hård jargong, med mycket 

svordomar och pikar spelarna emellan.  

Kommunikationen i spelet känns också ensidig, det är inte alltid spelaren får något gehör 

från de andra spelarna när något sägs. Till en början är det också svårt att tolka det som sägs, 

det är ofta korta kommandon som t.ex. rush B eller go long. Efter en tids spelande börjar 

uttrycken dock få en viss mening.  

 

Tabell 12: Counter Strikes potential  

          Läsa Lyssna Prata Skriva Övrigt 

X ü    ü    X Det är överlag 

väldigt stor 

skillnad på 

spelarnas 

engelska nivå vid 

kommunikationen.  

 

4.3.4	  Minecraft	  	  
Minecraft har den yngsta rekommenderade åldern av de spelen som jag analyserat, spelaren 

bör ha fyllt åtminstone 7 år. Det märks att spelet kan passa en bredare åldersgrupp än övriga 

spel. Menyn (bilaga 5) är väldigt simpel och lätt att förstå för även den yngsta spelaren vars 

engelska kunskaper inte är så utvecklade. Jag hade tidigare aldrig spelat Minecraft innan 

denna analys, och jag var till en början ganska vilse när jag väl började spela spelet. Inte för 

att det var speciellt svårt eller överväldigande, utan för att det var så simpelt så jag förstod inte 

riktigt vad det gick ut på. Spelidén handlar om att överleva, och det gör spelaren genom att 

samla in olika material och föda. Allt som existerar i Minecrafts värld går mer eller minde att 
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förstöra, och hela världen och omgivningen består av block. Spelaren kan sedan modifiera 

världen genom att förstöra eller bygga upp nya block.  

Angående engelskan upptäckte jag snabbt att enstaka ord verkar ligga i fokus. Ord som 

wood, flower och pickaxe hamnar snabbt i fokus, men några längre meningar existerar inte. 

Eftersom jag enbart spelade själv så förekommer inte heller någon form av kommunikation 

med andra spelare. Det finns dock en lobby där spelarna kan prata och hjälpa varandra, 

eventuellt leta efter någon att spela med.  

 

Tabell 13: Minecrafts potential 

  Läsa Lyssna Prata Skriva Övrigt 

ü    X X X Bra spel för 

nybörjare som 

inte kan så 

mycket 

engelska, lätt 

att lära sig nya 

ord. 

	   	  

5.	  Resultatdiskussion	  
Syftet med studien var dels att se vilken potential några av de vanligaste spelen hade för 

svenska elevers engelska utveckling samtidigt som jag ville ta reda på vad barnen tycker och 

tänker kring datorspelens potential. Jag ville också ta reda på om eleverna själva var medvetna 

om sin egna språkanvändning när de spelar datorspel. Jag har även valt att kolla på resultatet 

utifrån ett genusperspektiv, då jag finner det intressant att se vilka skillnader det finns mellan 

pojkars och flickors spelande.  

5.1	  Enkäter	  
Det jag ville få ut av min enkätundersökning var dels att skapa en generell bild av elevernas 

datorspelande och dels få veta vad de själva tyckte och tänkte om spelens potential. Den 

generella bilden är att det är väldigt populärt med datorspel, och alla har i alla fall testat på ett 

datorspel någon gång. Det är också tydligt att pojkar spelar mer än vad flickor gör vilket även 

Statens medieråds (2015) undersökning visade på. När det kommer till frågan om barnen 

själva tycker att de har fått en bättre engelska tack vare sitt spelande var det överlag fler 



23	  
	  

flickor som till viss del kände så än de flickor som absolut tyckte det. Gällande pojkarna var 

det dock fler som ansåg att det stämde helt gentemot de som höll med till viss del. Detta 

resultat skulle kunna kopplas till frågan om hur ofta eleverna kommunicerade med andra 

spelare på engelska. Det visade sig att pojkarna kommunicerar betydligt mycket mer än 

flickorna, och kanske är det också nyckeln till varför pojkarna känner att de lär sig mera. 

Maria Estling Vannestål & Gun Lundberg (2010) skriver att våga, och vilja använda språket 

för många fördelar med sig när det kommer till språkutveckling. Det handlar om att våga 

prata, och våga säga fel för att på så sätt kunna bli bättre. Den övriga interaktionen med andra 

spelare är också något som saknades hos flickorna, dvs. läsa och lyssna. Merparten ansåg att 

det händer ibland, men en stor del hävdade också att det aldrig hände till skillnad mot 

pojkarna där majoriteten interagerade med andra spelare på något sätt.  

När det kommer till frågan om måluppfyllelse var det, som kanske väntat fler pojkar som 

ansåg att spelen kan bidra positivt medan flickorna höll med till viss del. Min spontana tanke 

är att om detta påstående är sant borde pojkarna få bättre betyg än flickorna eftersom de spelar 

betydligt mycket mer datorspel. Dock visar Skolverket (2014) att så inte är fallet. Flickorna 

lyckas bättre på samtliga nationella prov och får överlag bättre betyg än pojkarna. Med det 

sagt så lyckas inte pojkarna dåligt på proven, tvärt om så presterar alla svenska elever oftast 

bra på de engelska nationella proven. Det är ändå tydligt att eleverna har någon slags tro på att 

datorspelandet kan bidra till att hjälpa måluppfyllelsen.  

5.2	  Intervjuer	  	  
Det märktes under min intervju att respondenterna verkligen var passionerade gällande sitt 

datorspelande men också medvetna om språkanvändningen i spelen. Eleverna påpekade att 

engelska var något som de utövade konstant när de spelade datorspel, även fast vissa spel 

hade alternativet att spelas på svenska ville eleverna spela på engelska. De spel som 

respondenterna överlag tyckte hade haft störst påverkan positivt på deras engelska var 

Counter Strike och League of Legends. Det var också dessa spel som innehöll mest typ av 

interaktion spelarna emellan. Gemensamt för dessa två spel är att det krävs en god 

kommunikation med de andra spelarna för att bli framgångsrik. Angående kommunikationen 

tror jag att det är en av nycklarna för hur stor potential ett spel kan ha när det kommer till 

språkutvecklingen. Blir barnen bekväma med att prata engelska kring andra barn runt om i 

världen borde det per automatik bli lättare att prata inför och med klassen. En av frågorna 

under intervjun handlade om huruvida man kunde använda engelskan man kan tänkas lära sig 

från spelen i samhället, eller om det skulle bli "socialt endimensionellt" och bara fungera 
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inom spelens ramar. Respondenterna tyckte dock att det fanns saker att lära, och ta med från 

samtliga spel. Counter Strike och League of Legends erbjuder kommunikation sinsemellan 

spelarna, och att det är viktigt att berömma varandra. Minecraft och Hearthstone hade i stället 

en lite mer allmän engelska som kunde erbjuda ett bättre ordförråd och uttal.  

En fråga som kanske gav de mest intressanta svaren var frågan om spelet skulle kunna 

användas i skolan, och i så fall om undervisningen skulle bli bättre. När jag utformade denna 

fråga trodde jag att eleverna skulle tycka att undervisningen skulle bli bättre genom samtliga 

spel, av den enkla anledningen att det är kul att spela datorspel. Det visade sig dock att 

respondenterna kunde resonera kring de olika spelen och se eventuella styrkor hos vissa spel. 

Eleverna uteslöt nästan direkt Counter Strike eftersom det går ut på att döda varandra, och det 

skulle aldrig fungera i skolan. Hearthstone tyckte de var för långdraget och tråkigt för att 

kunna användas. Däremot argumenterade respondenterna för att Minecraft och League of 

Legends skulle kunna användas fördelaktigt i undervisningen. Minecraft används redan i vissa 

skolor runt om i världen, i en artikel av Oliver Gee (2013) kan vi bland annat läsa om en 

svensk skola som har introducerat obligatoriska Minecraft lektioner vars syfte är att uppmana 

barnen att tänka mera. Respondenterna hade tydliga idéer hur de skulle kunna använda sig 

utav Minecraft i skolan, likaså när det kom till League of Legends.   

5.3	  Analys	  av	  spelen	  	  
Utifrån min analys skulle jag vilja påstå att samtliga spel har potential att främja elevers 

språkutveckling, men i olika grad och på olika områden. Mina tabeller under 4.3 visar att 

inget spel är det andra likt när det kommer till potentiella inlärningsområden. Hearthstone 

erbjöd spelaren exempelvis mycket läsande, och en del lyssnande medan Counter Strike 

istället erbjud spelaren en mer interaktiv roll i form av prata och lyssna. Inget av spelet erbjöd 

dock träning av samtliga färdigheter vilket undersökningen visar på.  

Något jag uppmärksammade under mitt spelande var att det förekom många ord som inte 

existerar eller är mycket ovanliga i engelskan. Dessa kom ofta i form av olika 

sammansättningar. Detta fenomen existerade i flera av spelen. I Hearthstone är termer som 

windfury, rockbitter och deathrattle vanligt förekommande. I League of Legends kan vi bland 

annat hitta bloodthirster och hexdrinker. Dessa ord är endast något som existerar inom spelets 

ramar och skulle kunna ses som "socialt endimensionella". Jag kan inte svara på om det är bra 

eller dåligt att barnen lär sig dessa ord, eller om det har någon slags påverkan på deras 

engelska över huvud taget men det är ett intressant fenomen. En annan aspekt som rör sig 

inom spelets ramar är den hårda jargongen som jag tidigare nämnt. Detta var något som jag på 
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förhand redan hade erfarenheter om, men som också min intervju uppmärksammade. Jag 

upptäckte speciellt att Counter Strike hade en hårdare jargong än de resterande spelen, kanske 

just pågrund av att det är så lätt att kommunicera med andra. Det gäller för spelaren att inte 

påverkas av negativa ord eller trash-talk för att kunna uppskatta spelet. Det kan också bli 

problematiskt om barn lär sig mer och mer fula ord och anammar den hårda jargongen och för 

den vidare till skolans ramar.  

6.	  Slutsats	  
Spelen som denna studie bygger på skulle kunna bidra positivt till elevers måluppfyllelse. 

Framförallt gäller det målet som syftar till att eleverna ska utveckla en allsidig kommunikativ 

förmåga, dvs. att kunna kommunicera med andra i tal och skrift. Att kommunicera med andra 

i både tal och skrift visade sig vara nyckelegenskaper för att nå framgång i flera av spelen i 

min undersökning. Kursplanen betonar också vikten av att eleverna kan behärska och anpassa 

språket till olika situationer, syften och mottagare. Det kräver samtliga spel i hög grad. För att 

kunna kommunicera inom spelets ramar krävs att språket anpassas till spelets egen jargong. 

Gemensamt för spelen,som är sinsemellan olika, är alltså att kommunikationen är centralt för 

att lyckas.  

 

Men det finns andra aspekter på engelskans måluppfyllelse genom spel. Ett spel som Counter 

Strike, exempelvis, innehåller en väldig varierad nivå på engelskan, eftersom det är så pass 

många nationaliteter som spelar. Som Ryu Dongwan (2013) menar krävs det att spelaren får 

interagera med individer som har bättre engelska färidghter för att ett lärande ska ske, och det 

är ju inte alltid fallet. Ett av skolans övergripande mål är också att eleverna ska kunna 

samspela i möten utifrån kunskap om kulturella likheter och olikheter. Min undersökning 

visar att detta mål sannolikt kan uppnås genom datorspelande. Det är tydligt att spelaren 

möter andra spelare i stor utsträckning, och med en stor variation geografiskt. Resultaten av 

mina intervjuer visar sig att många av respondenterna hade fått vänner som bodde långt 

utanför Sveriges gränser och all kommunikation med dessa skedde på engelska.  

 

Som vi sett ovan visade det sig också att datorspel  kan träna förmågor såsom 

reaktionsförmåga och problemslösningsförmåga, vilket inte är det främsta fokuset i min studie 

men i sammanhanget ändå värt att belysa (Charles l. Mifsud & Rosalind Vella m.fl. 2013). 

Det är tydligt att spelen i min undersökning kan stärka dessa förmågor avsevärt. Jonas 

Linderoths (2004) undersökning visade även på att datorspel inte bara tränar dessa förmågor, 
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utan att alla spel har olika lärandemöjligheter beroende på deras innehåll. Ett spel som 

Minecraft kan, som min undersökning visar, exempelvis lära spelaren hur man bygger ett 

enklare hus, och vilket material som kan tänkas användas i projektet. Ett spel som 

Hearthstone lär istället spelaren att tänka taktiskt, och tänka i flera steg framåt samtidigt som 

spelarens engelska tränas.    

När det kommer till barnens egna tankar kring datorspelande är det tydligt att det är ett 

populärt fenomen, och majoriteten anser att det har positiva effekter på deras engelska. De 

flesta var även positivt inställda till en eventuell användning av datorspel inom skolans ramar. 

Det kanske inte är så förvånande eftersom barnen antagligen skulle föredra att spela datorspel 

framför traditionell undervisning. Det märktes att barnen kunde resonera och tänka i termer 

om potentiell förbättring av undervisningen. Detta framkom framförallt när respondenterna 

diskuterade vilka eventuella spel som faktiskt skulle kunna användas i skolan och få en 

positiv effekt. Eleverna var också medvetna om sin egen språkanvändning när de spelade. 

Detta är också något som enkätredovisning och min intervju bekräftar. Majoriteten tyckte att 

datorspelandet bidrog positivt till språkutveckling och måluppfyllelse av den enkla 

anledningen att spelen utövades på engelska. Generellt visade det sig också att pojkar hade en 

mer positiv inställning till datorspelens potentiella språkutveckling. En orsak till detta kan 

vara att pojkarna också spelade i större utsträckning än flickorna, och framförallt spelade flera 

olika spel.  

Denna studie visar att datorspel potentiellt skulle kunna främja måluppfyllelsen i 

engelskaundervisningen. Framförallt är det målet om en utvecklad kommunikativ förmåga 

osm tränas. Emellertid säger min undersökning inget om i vilken utsträckning det sker, eller 

om det skulle vara att föredra framför mer traditionell undervisning. Undersökningens resultat 

antyder dock att dataspelande skulle kunna vara ett bra komplement, eller åtminstone något 

att försöka uppmana eleverna att göra på sin fritid. Framförallt kan eleverna uppmanas att 

interagera med andra spelare och använda det engelska språket i både skrift och tal i sitt 

spelande. Om spel skulle användas i någon form av undervisning är det emellertid viktigt att 

eleverna är väl informerade om målen, och själva syftet med spelandet så det inte ses som en 

lek. 

Inledningsvis redogjorde jag för den debatt som handlar om huruvida datorspelande är bra 

eller dåligt för barn generellt. Detta är återigen inte mitt huvudfokus men fortfarande värt att 

uppmärksamma. "Datorspel gör barn ilskna - och feta" - Johan Edgar, Aftonbladet (2004, 6 

dec) är ett av många negativa uttalanden kring spelandet. Efter att jag har utfört denna studie 

kan jag med säkerhet säga att det finns många aspekter av spelandet som är positiva och 
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viktiga för barnen, inte minst för barnens sociala liv. Många barn träffar trots allt många av 

sina kompisar genom spelandet.  

7.	  Framtida	  forskning	  
Något som inte tagits upp i någon större utsträckning i denna studie är två fenomen som går 

hand i hand med ett datorspelande. Dessa fenomen är dels spelforum, som de allra flesta 

seriösa spelare spenderar mycket tid på för att förbättra sitt spelande. Detta är ett område som 

Ryu Dongwan (2013) menade var outforskat, men hade en stor potential. Sen har vi också ett 

fenomen som på senare år blivit mycket populärt, framförallt inom e-sports världen, nämligen 

att streama och titta på andra som spelar. Att streama ett spel betyder att spelaren sänder sitt 

spelande live på någon hemsida så att människor runt om i världen kan titta på och till viss del 

prata med spelaren genom ett kommentarfält. Detta är ett område som fortfarande, i och med 

att det är relativt nytt, outforskat. Jag tror att detta fenomen potentiellt skulle kunna erbjuda 

spelarna och tittarna positiva effekter gällande utveckling i engelska.  

Det hade också varit intressant att forska lite djupare kring särskilda spel, och bedriva en 

aktionsforskning för att se om det faktiskt hade varit fördelaktigt mot den traditionella 

undervisningen att spela datorspel någon gång per vecka. Eftersom datorspelen blir vanligare 

och vanligare i dagens samhälle känns det viktigt att ta vara på eventuella fördelar som 

spelandet kan erbjuda, inte bara när det kommer till engelska utan generellt. 	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28	  
	  

Referenser	  
Ahlm, K. (2013). ”Ständig uppkoppling farligt för barns hjärnor". SVT. Hämtat 2016-04-05. 

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/forskare-multitasking-farligt-for-barns-

hjarnor 

Andrew, G. (2012). Ask GR Anything: What's a MOBA?. GamesRadar. 

Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB, Malmö.  

Charles l. M, Rosalind V & Liverato C. (2013). Attitudes towards and effects of the use of 

video games in classroom learning specific reference to literacy attainment. 

Research in Education. (90), 32 – 40.  

Castro-Reyes, J. (2014). Is single-player dying? The move to multiplayer and the sacrifice 

of solitude. Venturebeat. Hämtad 2016-04-24, från 

http://venturebeat.com/community/2014/06/16/is-single-player-dying-the-

move-to-multiplayer-and-the-sacrifice-of-solitude/ 

Dongwan, R. (2013). Play to Learn, Learn to Play: Language Learning through Gaming 

Culture. ReCALL (25) 286-301. doi:10.1017/S0958344013000050 

Edgar, J. (2004). Tv-spel gör barn ilskna - och feta. Aftonbladet. Hämtat 2016-04-05. 

http://www.aftonbladet.se/wendela/familj/article10509055.ab 

Falkner, C. (2007). Datorspelande som bildning och kultur: en hermeneutisk studie av 

datorspelande. (Doctorial thesis, Örebro Studies in Education, 19). Örebro: 

Örebro universitetsbibliotek. 

 Gee, O. (2013). Swedish school makes Minecraft a must. The Local. Hämtad 2016-05-03 

från  http://www.thelocal.se/20130109/45514 

Hao-jan Howard Chen & Ting-Yu Christine Yang (2012). The impact of adventure video 

games on foreign language learning and the perceptions of learners. Interactive 

Learning Environments. 21 (2), 129 – 132.  

Jämterud, U. (2015). Nya vägar till lärande med Minecraft. Stockholm: Skolverket. 

Lan. (2015, 11 oktober) I Wikipedia. Hämtad 2016-05-03 från 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lokalt_datorn%C3%A4t 

Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket.  

Lindberg, D. Tv-spelens olika genrer. Mina Bibliotek. Hämtad 2016-04-24 från 

http://www.minabibliotek.se/134958/tv-spelens-olika-genrer 



29	  
	  

Linderoth, J. (2004). Datorspelandets mening, Bortom idén om den interaktiva illusionen. 

(Doctoral thesis, Institutionen för pedagogik och didaktik.) Göteborg: 

Göteborgs universitet. 

Lager, A. & Bremberg, S. (2005). Hälsoeffekter av tv- och datorspelande. En systematisk 

genomgång av vetenskapliga studier. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.  

Moradi, A. (2009). Onlinespel en upplevelse. En kvalitativ undersökning om ungdomars 

attityder om onlinespel. (Kanidatuppsats.) Uppsala: Uppsala universitet. 

Medierådet (2015). Ungar & medier 2005. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser 

av media. Stockholm: Statens medieråd.  

Medierådet (2016a). Digitalt spelande. Stockholm: Statens medieråd. Hämtad 2016-04-22 från 

http://statensmedierad.se/larommedier/manniskanonline/digitaltspelande.543.ht

ml 

Medierådet (2016b). Problematisk datorspelande bland barn och unga - en vägledning för 

föräldrar och andra vuxna nära barn. Stockholm: Statens medieråd. Hämtad 

2016-04-22 från 

http://statensmedierad.se/publikationer/ovrigapublikationer/problematisktdator

spelandeblandbarnochunga.1021.html 

MMORPG. (2014, 11 december) I Wikipedia. Hämtad 2016-05-03 från 

https://sv.wikipedia.org/wiki/MMORPG  

Nationalencyklopedin [NE] (2011). Datorspel. Tillgänglig: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/datorspel  

Nilson, E. (2015). Här är tidernas mest sålda tv-spel. Svenska dagbladet. Hämtat 2016-04-05. 

http://www.svd.se/har-ar-tidernas-mest-salda-tv-spel#sida-1 

Newman, J. & Oram, B. (2006). Teaching videogames. London: British Film Institute. 

Player versus player. (2015-07-25). I wikipedia. Hämtad 2016-04-21, 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Player_versus_player 

Skolverket (2014). Flickor lyckas bättre än pojkar på de nationella prov. Stockholm: 

Skolverket. Tillgänglig 

http://www.utbildning.gu.se/digitalAssets/1366/1366320_apa-lathunden-

2012.pdf 

Sundqvist, P. & Wikström, P. (2015). Out-of-school digital gameplay and in-school l2 

English vocabulary outcomes. System 51, 65 – 76.   

SvD Näringsliv (2008). Datorspel lockar mer än fotboll. Hämtad 2016-04-22, från 

http://www.svd.se/datorspel-lockar-mer-an-fotboll 



30	  
	  

Sutton-Smith, B. (1997). The ambiguity of play. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press. 

Rosén, P. (2006). Sant eller falskt. Lärarstuderandes föreställningar om barns 

andraspråksinlärning. (Kandidatuppsats.) Växjö: Växjö Universitet.  

Trash-talk. (2016, 6 April). I Wikipedia. Hämtad 2016-05-03 från 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trash-talk 

Thomas, B. (2015, 20 maj). Video Games May Have Negative Effects on the Brain. 

(Blogginlägg)  Discover Magazine. Hämtad från 

http://blogs.discovermagazine.com/d-brief/2015/05/20/video-games-

brain/#.V9-O5_mLTIV 

Ungdomsstyrelsen (2006). New Game. Om unga och datorspel. Stockholm: 

Ungdomsstyrelsen. 

Vannestål Estling, M. & Lundberg, G. (2010): Engelska för yngre åldrar. Lund: 

Studentlitteratur. 

 



31	  
	  

 

(Bilaga 1) 
Enkät	  gällande	  datorspel	  inom	  grundskolan	  	  

Denna undersöknings mål är att skapa en generell bild av vilka spel som är de vanligaste 
spelen för barn. Vidare är målet även att se hur dessa spel påverkar barnens 
andraspråksinlärning. OBS. Enkäten är anonym 

KÖN: Ringa in ett av alternativet:           Pojke                     Flicka 

1. Hur ofta spelar du datorspel?   

o   Varje dag  Ca______timmar/dag 

 

o   Flera gånger per vecka Ca______timmar/vecka 

 

o   Några gånger per vecka Ca______timmar/vecka 

 

o   Någon gång per månad Ca______timmar/månad 

 

o   Aldrig 

2. Jag spelar eller har spelat något utav följande spel (kan ta fler än 1 alternativ): 

o   Minecraft  Spelar / Har spelat 
 

o   Counter strike   Spelar  / Har spelat 
 

o   League of Legends  Spelar  / Har spelat 
 

o   Hearthstone   Spelar  / Har spelat 
 

o   The Sims  Spelar  / Har spelat 

Namnge övriga spel du brukar spela: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Jag brukar spela spel som är på engelska (ringa in ett alternativ) 
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  Ja Nej  

4.  Genom att spela datorspel på engelska lär jag mig samtidigt engelska:  

Instämmer helt     Instämmer till viss del  Instämmer inte alls  

 

5. Jag känner att jag har fått bättre engelska genom mitt datorspelande: 

Instämmer helt     Instämmer till viss del  Instämmer inte alls  

 

6.  När jag spelar datorspel brukar jag prata eller skriva med andra människor på 
engelska: 

o   Ja varje gång jag spelar 
 

o   Det händer ibland 
 

o   Aldrig 

 

7. När jag spelar datorspel brukar jag lyssna eller läsa vad andra människor säger och 
skriver på engelska:  

o   Ja varje gång jag spelar 
 

o   Det händer ibland 
 

o   Aldrig 

8. Enligt läroplanen ska elever kunna förstå talad och skriven engelska, samt kunna 
formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. Dessa förmågor tränas när jag 
spelar datorspel på engelska: 

Instämmer helt     Instämmer till viss del  Instämmer inte alls  

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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(Bilaga 2) 

Intervjufrågor	  till	  elever	  

 

1.  Kan du berätta lite om spelet? 

 

2.  Vilket språk är spelet på? 

 

3.  Vad är det för typ av engelska som man kan tänkas lära sig? 

 

4.  Vilken typ av Engelska används mest? Läsa, skriva, lyssna, prata 

 

5.  Har detta spel bidragit till att du har fått en bättre engelska allmänt? 

 

6.  Skulle du säga att engelskan man kan lära sig från spel fungerar i 

samhället? 

 

7.  Tror du att man skulle kunna använda sig utav spel/detta spel i 

undervisningen? I så fall skulle undervisningen bli bättre? 
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(Bilaga 3) 

Hearthstone meny 
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 (Bilaga 4) 

League of Legends meny 
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(bilaga 5) 

Counter Strike meny 
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(Bilaga 6) 

Minecraft meny 

 

 

 

 

 

 

 


