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Abstract 

 

In an age of rapid digital development, Skolverket (2018) asks for increased teacher 

competence in information and communication technology (ICT), both competence in 

classroom digitalization and pupil’s out-of-school activities involving ICT. One of many areas 

in which ICT has an effect on the relationship between school and the pupils’ out-of-school 

activities is in the English subject. Their exposure to English media has led to increased 

incidental and naturalistic learning opportunities for pupils. The purpose of this study is to 

investigate the effect of extramural English on the Swedish school, more specifically, the 

affinity space of a gaming forum and their text genres. 

 

Key words: Extramural English, gaming, Minecraft, affinity space, semiotic domain, literacy, 

genre text type. 

Nyckelord: Fritidsengelska, spel, Minecraft, affinitetsutrymme, semiotisk domän, litteracitet, 
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Introduktion 

Sedan engelskämnet blev obligatoriskt i den svenska skolan, 1962, lärdes det länge ut genom 

formella instruktioner. Men det formella lärandet har förändrades i samband med en ökad 

digitalisering både i och utanför klassrummet. Skolverket (2018) menar att ur ett utbildnings- 

och utbildarperspektiv innebär detta att ökade kompetenskrav ställs på dem som är 

verksamma inom skolan för att de ska kunna möta de förändringar och förskjutningar som 

uppstår i det digitaliserade klassrummet (2018). Samtidigt pågår lika stora förändringar i det 

informella lärande som sker utanför klassrummen. I takt med en ökad exponering av 

vardagens informations- och kommunikationsteknik (IKT), samt globaliseringen, så har 

engelskan kommit att få en allt större roll i vår vardag. Det har medfört att svenska elever i 

större grad utsätts för det engelska språket på fritiden, en språklig exponering som kallas för 

fritidsengelska. 

År 2011 presenterade UNESCO ett ramverk för medie- och informationskunnighet hos 

yrkesverksamma inom utbildningsväsendet. UNESCO menar att medie- och 

informationskunnighet är ett samlingsbegrepp för ett antal kompetenser som rör medier, 

information, internet, datorer, digitala medier, film, tv, reklam och spel. Därigenom täcker 

begreppet inte bara lärandet som sker i klassrummet utan även lärandet som sker på elevernas 

fritid (2011). Den önskade ökningen av kompetenskrav hos lärare, alltså en ökad medie- och 

informationskunnighet, innefattar både att kunna orientera sig inom digitalisering i 

klassrummet men även inom digitaliseringen i lärande utanför klassrummet. Som Häkkinen 

och Kankaanranta (2011) argumenterar kan en sådan kompetensökning exempelvis bidra till 

att det digitala lärandet som sker utanför skolan anknyts till skolans formella lärande. Då kan 

man säkerställa att alla elever erbjuds lika möjligheter att orientera sig inom IKT (2011). 

Denna studie grundar sig i idén att elever med engelska som andraspråk i allt större grad 

utsätts för det engelska språket på sin fritid genom moderna verktyg och medietyper. Ett 

exempel på medier är spel. I denna studie är spelet Minecraft utgångspunkten. Detta är ett spel 

som offentliggjordes redan 2009 men än idag bibehåller en hög popularitet. I en undersökning 

utförd av Statens Medieråd (2017) så angav 87% av de 9-12 åriga respondenterna att de spelar 

någon typ av spel, och 32% att de spelar spelet Minecraft. 

Runtomkring spelet finns virtuella och verkliga utrymmen, så som podcasts, videos, 

livestreams, chatter, forum, konventioner, meet-ups m.m., vars primära funktion är att 
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kommunicera om spelet. Spelet kan förstås som kärnan, där utrymmen uppstått där spelet är 

utgångspunkt för kommunikation. Denna kommunikation kan exempelvis vara att dela 

spelspecifika upplevelser, erfarenheter, information, eller underhållning. 

Min studie fokuserar fortsättningsvis på idén om att elever besöker och/eller deltar i olika 

engelskspråkiga utrymmen på fritiden. Där kan engelskainlärningen förstås som en oavsiktlig 

biprodukt av en annan motivator (så som personlig, intressedriven diskussion, underhållning, 

sökande av information m.m.). Genom att betrakta spelet Minecraft som en bärare av en viss 

språklig semiotisk domän (Gee, 2007), och Minecraftforums.net som ett ’affinitetsutrymme’ 

(Gee, 2007), syftar denna studie till att analysera det språk som förekommer genom en text- 

och genreanalys. 

 

Syfte 

Grundat på idén om att elever genom en motivator (i studiens fall spelet Minecraft) möter 

(biprodukten) fritidsengelska, avser denna studie att belysa det engelskspråkiga 

affinitetsutrymmet Minecraftforums.net som ett exempel på en virtuell plats där 

kommunikationen uppfyller delar av LGR11s kunskapskrav för engelska årskurs 4-6. 

Studien syftar till att analysera tre av primärkällans forumsektioner som ”typiska” för en viss 

textgenre och att analysera tecken på den semiotiska domänen som Minecraftforums.net 

tillhör. Slutligen avser studien att ställa LGR11s kunskapskrav i relation till de texter som 

analyseras, samt att diskutera hur forumet förhåller sig till engelskundervisningen i skolan. 

Frågeställningar 

Utifrån syftet har dessa frågeställningar formulerats: 

- Är de utvalda forumsektionerna typiska för en viss textgenre? 

- Vad kännetecknar de textgenrer som finns i representationstexterna? 

- Vilken semiotisk domän har vi trätt in i? 

- Hur förhåller sig dessa texter till LGR11s kunskapskrav i kursplanen för engelska 

årskurs 4-6? 

- Hur kan vi förstå Minecraftforums.net i förhållande till skolans undervisning? 
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Bakgrund  

I bakgrunden presenterar jag begreppen fritidsengelska, affinitetsutrymmen, semiotiska 

domäner, litteraciteter, samt text- och genreanalys. Fritidsengelskan presenteras som en 

biprodukt av en annan ’motivator’ (såsom spel) och dess ökande närvaro inom IKT och 

medier redovisas. Därefter hänvisar jag till och tar exempel från LGR11s centrala innehåll 

och kunskapskrav i relation till fritidsengelskan. Sedan presenteras uppsatsens centrala 

begrepp. I avsnittet ’litteraciteter och semiotik’ förklaras läs- och skrivkunnigheter ur en 

pluralistisk synvinkel. Avslutningsvis definieras ’semiotiska domäner’ och ’textgenre’ i egna 

avsnitt. 

 

Fritidsengelska 

Begreppet ’fritidsengelska’ används för att beskriva den engelska som individer möter genom 

olika medier. Både de som har engelska som modersmål och de som har engelska som 

andraspråk kan möta fritidsengelskan; men vanligast är att man talar om fritidsengelskan i 

förhållande till andraspråkselever. Det är enligt Sundqvist och Wikströms (2015) mening så 

att teknologiska framsteg har lett till att utbudet av engelskspråkiga filmer, spel, musik, 

böcker, m.m., har blivit allt större och mer lättillgängligt. Därmed har fritidsengelskans 

inflytande på elever blivit större (2015). Sundqvist och Wikström (2015) menar 

fortsättningsvis att termen Extramural English (fritidsengelska) har en nära relation till 

begreppen ’incidental’ eller ’naturalistic’ språkinlärning. Laufer och Hulstijn (2001, s10) 

förklarar ’incidental’ språkinlärning som lärandet utan intentionen att lära – där primärmålet 

är att göra något annat; såsom att kommunicera eller söka information, och biprodukten blir 

språkinlärning (Sundqvist, Wikström 2015; Laufer, Hulstijn 2001). Benson (2011) använder 

istället termen ’naturalistic learning’ för denna typ av inlärning och väljer att kalla det ’out-of-

school learning’ när språkinlärningen sker på fritiden (Sundqvist, Wikström 2015; Benson 

2011). Sundqvist och Wikström (2015) menar fortsättningsvis att extramural English och out-

of-school English har samma innebörder (2015). Sammanfattningsvis kan vi förstå 

fritidsengelskan som en (oftast) oavsiktlig biprodukt av användandet av medier och 

kommunikationsverktyg. 
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Affinitetsutrymmen  

En aktuell och omdiskuterad fråga är om användandet av olika medier och 

kommunikationsverktyg på fritiden har negativa eller positiva effekter på barn. Erbjuder 

exempelvis ett spel några positiva möjligheter till lärande; eller är spel ett slöseri med tid? 

Häkkinen och Kankaanranta (2011) presenterar en diskussion kring digitala spel och virtuella 

världar som ett tidsfördriv med negativa effekter på barns och ungas utveckling. Ett av 

argumenten är att eleverna endast passivt konsumerar dessa medier (2011). Gee (2005) hävdar 

emellertid att det som gör spel till bra lärotillfällen är sällan spelet självt; som nämnts i 

introduktionen finns det virtuella och verkliga utrymmen runtomkring spel, vars primära 

funktion är att kommunicera om spelet.  Minecraftforums.net är ett exempel på ett sådant 

utrymme. Dessa utrymmen benämns som Affinity Spaces (Gee, 2004); fortsättningsvis 

används översättningen ’affinitetsutrymme’ här. Gee (2018) menar att affinitetsutrymmet är 

ett av de mest kraftfulla lärotillfällen som har skapats av individer som befinner sig utanför 

skolsystemet. Utrymmet har, enligt Gee (2018), på sätt och vis återupplivat ett äldre, mindre 

formellt närmande mot utbildning, ett där individer lär sig av andra som delar deras personliga 

intressen (2018). Gee (2018) menar fortsättningsvis att inte alla affinitetsutrymmen utgör 

goda eller nyttiga miljöer för utbildning. Därför blir det av pedagogiskt intresse att styra 

elever mot de mest givande och lärorika utrymmena. Gee (2018) menar att pedagoger bör 

kunna instruera och hjälpa elever att söka, hitta, skapa och/eller gå med i nyttiga och givande 

affinitetsutrymmen (2018). Sammanfattningsvis kan vi förstå att spelarna möter det engelska 

språket i affinitetsutrymmen; Minecraftforums.net är ett sådant.  Men individen exponeras 

även för andra typer av läs- och skrivutmaningar. 

 

Litteraciteter och semiotik 

Läs- och skrivkunnighet, eller litteracitet, är ett begrepp som i enkel mening innefattar 

förmågan att läsa och skriva, det vill säga att avkoda bokstäver, ord, fraser och meningar för 

att kunna tolka och producera texter inom ett språk. Men litteracitet är inte begränsat till tal- 

och skriftspråk. Begreppet Digital Litteracitet beskriver exempelvis läs- och skrivkunnighet 

som inte är bundna till ett språk, såsom svenska, engelska, tyska, eller kinesiska. Snarare kan 

det förstås som förmågan att orientera sig i, tolka och producera multimodala texter genom 

nutida kommunikationsformer. 
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Bilder, symboler, grafer, diagram, artefakter och andra visuella ting har blivit allt mer 

signifikanta kommunikationsverktyg. När exempelvis text och bild kombineras skapas 

multimodala texter (Gee, 2007). Bilden och texten i en sådan multimodal text kan ha olika 

funktioner och förmedla olika saker. Då de sedan kombineras så kommunicerar de något som 

varken texten eller bilden kan göra separat. Multimodalitet kan även inkludera ljud, musik, 

rörelse, kroppsliga känslor och doft (Gee, 2007, s14). Multimodala texter kan därför förstås 

som en del av läs- och skrivkunnighet. Vi behöver förmåga att förstå dem för att kunna tolka 

exempelvis bilderböcker, serietidningar, eller videoklipp. Därför menar Gee (2007) att när vi 

exempelvis lär oss att spela ett spel (multimodal medietyp) så lär vi oss samtidigt en ny läs- 

och skrivkunnighet (2007). 

Gee (2007) menar att det finns olika sätt att läsa och skriva. Vi läser inte tidningar, juridiska 

dokument, uppsatser, poesi eller låttexter på samma sätt. Om vi erkänner att det finns olika 

typer av texter; och att litteracitet är ett mångfaldigt begrepp, så kan vi tolka exempelvis en 

”lagboks läs- och skrivkunnighet” som något annorlunda än en ”serietidnings läs- och 

skrivkunnighet.” Man kan alltså vara läs- och skrivkunnig inom en typ av text, men samtidigt 

vara icke läs- och skrivkunnig inom en annan typ av text. Belshaw (2011) presenterar ett 

liknande argument kring digital litteracitet då han menar att en enhetlig definition av digital 

litteracitet vore att förstärka vissa aspekter och samtidigt utesluta andra. Genom att definiera 

vad något är, definierar vi samtidigt vad det inte är. Belshaw (2011) föreslår istället en 

pluralistisk, mångfasetterad och kontextualiserad definition i form av digitala litteraciteter 

(s220, 2011). Gee (2007, s14) menar också att om vi erkänner en mångfald inom läs- och 

skrivkunnigheter blir det av intresse att uppmärksamma också vad som finns bortom texten. 

Bortom texten existerar en social kontext, en kontext som ger ord dess betydelse. Språket kan 

förstås som något oändligt, som endast begränsas av en social kontext (s128, 2006). När vi 

talar om social kontext som en faktor för språkets ’bakomliggande betydelse’ träder vi 

samtidigt in i tre olika lingvistiska discipliner: semantik, pragmatik och semiotik. Nedan följer 

en kort motivering till varför denna studie fortsättningsvis använder semiotik som ett 

heltäckande begrepp för att närma sig social kontext.  

Begreppet ’semantik’ handlar om studiet av betydelse eller relationen mellan språkliga uttryck 

och deras innebörder (Szabó, 2008). Begreppet ’pragmatik’ handlar om studiet av kontext; 

eller studiet av hur kontexter kan influera vår förståelse av lingvistiska yttranden (Szabó, 

2008). Begreppet ’semiotik’ innebär att olika slags tecken (eller symboler; representationer, 

såsom tal- och skriftspråkets tecken, bilder, ljud, gester, rörelser, grafer, diagram, ekvationer, 



6 
 

objekt) kan ha olika betydelser beroende på vilken social kontext, situationskontext, 

kulturkontext eller historisk tidpunkt de används i (2007, s17). Mats Dahllöf (1999) menar att 

semiotiken kan förstås som en allmän teckenlära; därmed studerar den alla typer av 

betydelsefulla saker utan att begränsa sig till endast betydelse eller språkliga uttryck (så som 

semantiken och pragmatiken gör). Han menar fortsättningsvis att om man betraktar tillvaron 

från semiotikens synvinkel, så kan man hävda att hela lingvistiken är ett delområde inom 

semiotiken där lingvistiken då ses som läran om de språkliga tecknen (1999). Halliday (1994) 

visar att språk som ett semiotiskt system inte bör tolkas som ett system av symboler, utan 

snarare som en systemisk resurs av betydelse. Sammanfattningsvis kan därför semiotiken 

inom lingvistik förstås som ett område som intresserar sig för både semantiska och 

pragmatiska egenskaper, då alla tecken är bärare av betydelse. 

 

Semiotiska domäner 

För att synliggöra betydelse och social kontext föreslår Gee (2007) ett sätt att se på litteracitet 

ur ett perspektiv som han benämner som semiotiska domäner (2007). Termen ’semiotisk 

domän’ kan förstås som ett kollektivt medvetande som delas av människor med liknande 

intressen. I domänen finns det multimodaliteter Här är ett exempel i form av ett citat ur den 

semiotiska domänen sporten basket: ”The guard dribbled down court, held up two fingers, and 

passed to the open man” (2007, s18). Meningen innehåller flera kontextbundna uttryck som 

härstammar ur en viss sociala praktik (basket). Ord såsom guard, dribble, court, passed, open 

har andra (semantiska) innebörder inom denna semiotiska domän än i andra sammanhang. 

Gee (2007) menar fortsättningsvis att om man inte förstår innebörderna i denna mening – om 

man inte kan tolka de tecken som ges – så är man inte läs- och skrivkunnig inom den 

semiotiska domänen (2007). Varje domän har sina egna regler och krav. Varje domän har 

separata kulturella och historiska sätt att läsa och skriva, och på så vis, är de olika litteraciteter 

(s14, 2007). 

Genreanalys 

Ytterligare en metod för att synliggöra social kontext är text- och genreanalysen som 

härstammar ur systemisk funktionell grammatik. Förgrundsgestalten för systemisk funktionell 

grammatik, Halliday (1994), menar att elever ser det som en stor utmaning att möta ’litterära’ 

texter, då de beskrivs som dekontextualiserade och komplexa. För att elever ska kunna bli 



7 
 

familjära med dessa texter så är det nödvändigt att de förstår hur språket fungerar i dem. 

Systemisk funktionell grammatik kan förstås som ett sätt att se på texter med fokus på 

mening, betydelse och form. Den funktionella grammatiken avser att förstå på vilket sätt 

språket används med olika avsikter i olika situationer (1994). Text- och genreanalysen, som 

härstammar ur systemisk funktionell grammatik, grundar sig i idén om att texter varierar 

beroende på vilket syfte och sammanhang de förekommer i. Därmed anser man det möjligt att 

specificera texters språkliga drag genom olika ’genrer’. Nedan följer Schleppegrells (2004) 

indelning av genrer som hon anser vara centrala i skolan. 

Personliga genrer kan delas in i återgivande och berättande. Den återgivande textens funktion 

är att återberätta en följd av händelser utifrån personlig erfarenhet. Denna text kännetecknas 

av handlingsverb (så som arbetade, studerade), samt tanke- och känsloverb (såsom märkte, 

tänkte). Dessa verb skrivs i preteritum. Genren har en specifik deltagare, personliga 

pronomen, ofta en aktör såsom jag, eller det (Axelsson, 2006). Den berättande textens 

funktion är att berätta om och värdera verkliga eller fiktiva händelser och deras konsekvenser. 

Sådana texter bör innehålla en eller flera aktörer samt någon slags komplikation, där texten 

fokuserar på deltagarnas handlingar och reaktioner när de konfronteras med komplikationen. 

Den berättande genrens språkliga kännetecken är handlingsverb (såsom vandrade, kasta), 

tanke- och känsloverb (såsom drömde, glömde), relationella verb (så som var, hette, verkade) 

och sägesverb (såsom säga, ropa) i alla tempus. Vanligt förekommande är även nominalfraser 

som är utbyggda med bisatser, bindeuttryck av varierande slag, sättsadverbial (såsom tittade 

uppgivet, hejdade sig tvärt) samt inledande satsuttryck som strukturerar berättelsen 

tidsmässigt. (Schleppegrell, M.J. 2004; Axelsson, M. 2006; Liberg C, Geijerstam, Å.A, 

Folkeryd, J.W. 2010). 

Faktagenrer kan delas in i instruerande och beskrivande. Den instruerande textens funktion är 

att rapportera en följd av händelser, såsom instruktioner och anvisningar. Språkliga 

kännetecknen är att instruktioner använder imperativ, medan anvisningar använder presens 

(uttrycker ej tid). Texten använder ofta generella former av pronomen som aktör i satsen 

(såsom man, du, vi). Satserna är förklarande och rapporterar en följd av händelser som bygger 

på varandra. Den beskrivande textens funktion är att presentera händelser och fakta för att 

understödja generaliseringar. Den har en struktur utifrån klassifikation eller relationer mellan 

delar och helheter. Ofta fokuserar sådana texter på grupper (allmänna deltagare, såsom läkare, 

patienter) snarare än individer. Texten kännetecknas språkligt genom relationella verb (är, 

har) som beskriver egenskaper och uttrycker generaliseringar, handlingsverb (såsom arbetar, 
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dödar), samt verb i presens som ej uttrycker tid (Schleppegrell, M.J. 2004; Axelsson, M. 

2006; Liberg C, Geijerstam, Å.A, Folkeryd, J.W. 2010). 

Analytiska genrer kan delas in i redogörande, förklarande och utredande/argumenterande. 

Den redogörande textens funktion är att lägga ihop orsakssamband till en redogörelse; den 

talar om varför något hände i en viss följd. Den kännetecknas språkligt genom att handlingar i 

hög grad uttrycks av nominalfraser istället för verb, samt att orsakssamband uttrycks med 

verb (såsom ledde till, gav upphov till). Den förklarande textens funktion är att förklara och 

tolka fenomen. Dess språkliga kännetecken är att texten har en logisk, ej kronologisk 

uppbyggnad. Den har implicita orsakssamband, utbyggda nominalfraser samt variation i 

inledande satsuttryck följt av komplexa satser. Den utredande/argumenterande textens 

funktion är att argumentera för en tes. Den bör innehålla fler än ett argument som stöd för 

tesen. Ofta förlitar sig denna text på generaliseringar, klassificeringar och kategoriseringar. 

Dess språkliga kännetecken är abstrakta nominalfraser. Dessutom läggs ståndpunkterna fram 

som möjligheter med hjälp av modala uttryck (såsom kan vara, skulle kunna). Texten bör 

även innehålla markörer för kontraster (såsom å ena sidan- å andra sidan, för det första-för det 

andra, orsakar, leder till). Resonemangen presenteras i form av komplexa strukturer och 

lexikal täthet (Schleppegrell, M.J. 2004; Axelsson, M. 2006; Liberg C, Geijerstam, Å.A, 

Folkeryd, J.W. 2010). 

 

Metod och material 

Valet av Minecraftforums.net som primärkälla motiveras av att spelet Minecraft är en 

engelskspråkig media som enligt Statens Medieråd (2017) är populär bland ungdomar i 

åldrarna 9-12 och därför har relevans för grundskolans årskurs 4-6. 

Minecraftforums.net är indelat i olika forumsektioner som strukturerar forumets innehåll och 

därmed underlätta orienteringen för besökare. I varje sektion kan användare skapa ’trådar’ 

med olika syfte och funktion. Exempelvis är sektionen ’Discussion’ avsedd för generell 

diskussion kring Minecraft, medan sektionen ’Server Recruitment’ är avsedd för att rekrytera 

spelare till trådskaparens egna server, och så vidare. Varje sektion följer de övergripande 

regler som Minecraftforums.net har och oftast har varje sektion även egna riktlinjer. 
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Därefter valdes tre forumsektioners för analys. Urvalet av dessa forumsektioner skedde 

utifrån vissa kriterier: tre sektioner där majoriteten av trådarna i varje sektion huvudsakligen 

innehöll samma typ av textgenre. De valda sektionerna blev Fan Art – Literature, där 

användare skriver egna fiktiva berättelser, Redstone, Commands and Mechanisms, där 

användare huvudsakligen ställer frågor till andra användare, samt Suggestions, där användare 

ger förslag på förbättringar av spelet. Titlarna på de 25 senaste trådarna vid tidpunkten då 

denna studie utfördes redovisas i bilaga 1 och bilaga 2. 

För att skapa en överblickande ’sektionsbeskrivning’ av de tre valda sektionerna så 

analyserades textgenren i de senaste 25 trådarna av varje sektion (totalt 75 trådar). Sedan 

analyserades representationsformerna som användes i dessa texter (skriftspråk, multimodal). 

De riktlinjer som användare inom forumssektionen bör följa för att få lägga upp sina texter 

analyserades också. Därefter valdes tre textverk som representanter för varje sektion. Dessa 

valdes då de var typiska för forumsektionen och var tydliga bärare av en viss textgenre, samt 

för att de innehöll maximalt cirka 300 ord. 

Analys 

Nedan följer först en analys av sektionen Fan Art – Literature och den tillhörande texten, 

”What Might Be The End” (Bilaga 3). Sedan analyseras sektionen Redstone, Commands and 

Mechanisms och den tillhörande texten, ”XB1 Need Some Command Block Help” (Bilaga 3). 

Därefter analyseras sektionen Suggestions och den tillhörande texten, ”Sleeping without 

setting your spawn point (Sleeping without a bed)” (Bilaga 4). 

 

Fan Art - Literature 

Av de analyserade trådarna i forumsektionen Fan Art – Literature (Bilaga 1) så innehåller 22 

av 25 trådar engelskspråkiga textverk som representeras genom skriftspråket. De 22 trådarna 

faller även inom ramen för den personliga genrens berättande text. De avskiljande trådarna är 

”what are you reading manga?” - en diskussionstråd där författaren frågar vad andra 

användare läser. En annan tråd, ”Made Cover on Minecraft song,” presenterar en låt 

användaren har gjort. En tredje tråd använder det kyrilliska alfabetet. Sektionens riktlinjer 

lyder: ”Share any writing you have made about Minecraft here. This includes stories, poems 

and music”. Textverken i denna sektion kategoriseras antingen som stories eller books. 
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Stories är kortare berättelser med en början och ett slut, medan books är längre, pågående 

berättelser som uppdateras av författaren till dess att hen väljer att avsluta dem. Det 

förekommer att användare skapar multimodala texter (exempelvis musikvideos) men 

skriftspråk är det vanligaste kommunikationsverktyget i denna sektion. Nedan följer en analys 

av textverket ”What Might Be The End” (Bilaga 3). 

 

”What Might Be The End” (Bilaga 3): 

Detta textverk håller sig inom ramen för en ’berättande textgenre’. Texten berättar om fiktiva 

händelser och deras konsekvenser. Texten innehåller både deltagare (Endermen, Pigmen), en 

huvudperson (Enderman) samt en komplikation. Författaren (Användaren?) väljer att 

strukturera berättelsen tidsmässigt genom att berätta vad som hände innan komplikationen, 

under komplikationen och efter komplikationen, exempelvis: ”In this story, the Endermen 

were the most proud civilization in Minecraft, once.”, ”This caused a massive panic…”, 

”Then…”. 

Författaren använder även ord i sin berättelse inom den semiotiska domän han/hon befinner 

sig i. Dels använder författaren karaktärer och företeelser som hänger samman med själva 

spelets utformning: Endermen/Enderman är en typ av mob (datorstyrd karaktär) som 

förekommer i spelet; de spekuleras komma från the End, en plats som kan nås genom en 

portal. The Dragon är en mob i the End. The Void är namnet på den gräns där Minecrafts 

universum upphör; allting som hamnar i the Void slutar att existera. Författaren följer dessa 

företeelser så som de presenteras i spelet och skriver en fiktiv berättelse utifrån dem. Men 

författaren skriver också om företeelser som i spelet är osammanhängande, men i författarens 

egen berättelse skapas nya sammanhang. Exempelvis så är Pigmen en annan typ av mob som 

finns i the Nether och som uppstår om en blixt träffar en gris. Golems är en typ av mob som 

vaktar villagers (harmlösa mobs) eller som vaktar spelaren från andra mobs. Både pigmen och 

golems har, i författarens berättelse, skapats av Endermen. Författaren har därmed skapat ett 

nytt ursprung för ’mobs’. 

 

Redstone, Commands and Mechanisms 

Av de analyserade trådarna i forumsektionen Redstone, Commands and Mechanisms (Bilaga 

2) så innehåller 22 av 25 trådar engelskspråkiga textverk som representeras genom 
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skriftspråket. Två av dem är multimodala texter där text, bild och video kombineras. Dessa 22 

trådar kännetecknas av att användare efterfrågar råd kring sin programmering. 19 av dessa 

trådar får svar av andra användare. Dessa 19 svar kan huvudsakligen tolkas som instruerande 

svar. De resterande tre trådarna är användare som redovisar och/eller instruerar en viss 

upptäckt: en tråd genom skriftspråk och bilder, två trådar genom videos. 

Sektionens riktlinjer lyder: ”Tips, tricks, tutorials and everything in between for advancing 

your Minecraft world with Redstone and Commands”. Textverken i denna sektion behandlar 

antingen commands eller redstone, där både commands och redstone är två 

programmeringsalternativ i Minecraft. Användaren kan genom commands programmera 

händelser i spelet, ; exempelvis förändra delar av världen genom kod. Redstone behandlar 

snarare ett ”fysiskt” programmeringskoncept i Minecraft. Det kan förstås som att redstone 

kommunicerar med andra block genom att antingen vara ’av’ eller ’på’. Exempelvis kan 

redstone programmeras att automatiskt öppna och stänga dörrar, utföra handlingar efter en 

viss tid, eller skapa automatiserade verktyg. 

 

”XB1 Need Some Command Block Help” (Bilaga 3) 

Denna tråd innehåller en konversation mellan två användare. Trådskaparens text har 

funktionen att han/hon har stött på ett problem i spelet och ber om hjälp. Den användare som 

svarar trådskaparen presenterar sitt svar som en kort instruerande text. Detta kännetecknas 

dels av att svaret rapporterar om en följd av händelser som bygger på varandra, dels av att 

verben är i imperativ.  

I dialogen används även spelspecifika ord som kan kopplas till den semiotiska domän som 

deltagarna befinner sig i, såsom: Command Block (ett verktyg att skriva kod i) och potion of 

water breathing (en dryck som tillåter användaren att andas under vatten). Själva 

programmeringsdelen av Minecraft kan i sin tur förstås som en egen semiotisk domän då den 

kräver en särskild läs- och skrivkunnighet kring programmeringsspråket. Både trådskaparen 

och den användare som svarar i tråden använder en blandning av det engelska skriftspråket 

och programmeringsspråket för att beskriva problemet och ge förslag på en lösning, 

exempelvis: ”I got as far as /give @p…” och ” Just add a data value at the end to find it. /give 

@p potion 3”. 
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Suggestions 

Alla 25 trådarna är engelskspråkiga textverk som representeras genom skriftspråket. De 25 

trådarna kännetecknas av att det är användare som ger förslag på hur spelet kan 

förbättras/utvecklas. Sektionens riktlinjer lyder:”Suggest and discuss new ideas for Minecraft, 

new Minecraft game modes and the Minecraft website”. 

 

”Sleeping without setting your spawn point (Sleeping without a bed)” (Bilaga 4) 

Denna text följer flera av den argumenterande textgenrens mönster. Författaren till denna text 

ger ett förslag på vad han/hon anser skulle göra spelet bättre och underbygger sitt argument 

med tre resonemang. Tråden har vid studiens tidpunkt fått 17 svar, vilket lett till att författaren 

redigerat sitt inlägg med ytterligare tre resonemang utifrån den kritik han/hon fick. Ytterligare 

kännetecken på att texten tillhör en argumenterande genre är att ståndpunkterna läggs fram 

som möjligheter, exempelvis: ”Well, now you can!”, ”it would help us”, ”allowing you to…” 

och ”this will just make the process easier”. Författaren presenterar även några kontraster i 

sina argument, exempelvis: ”Players basically are able to sleep anywhere they want already 

[…] this will just make the process easier”, ”You still can’t sleep while monsters are near but 

if you find good cover like you would with a bed, it will work just fine”. 

I texten förekommer även tecken på den semiotiska domän författaren befinner sig i. 

Författaren använder spelspecifika ord/företeelser, såsom spawn point (platsen spelaren 

återupplivas på om han/hon dör) och phantoms (en typ av mob som uppstår om spelaren inte 

sovit under de senaste 3 dagarna i spelet). Författaren pratar även om föremålet bed, vilket i 

sig bär på flera semiotiska betydelser i Minecraft. Författaren väljer dock att förklara dessa 

betydelser av föremålet i sin text. Dels förklarar författaren att sängen bestämmer spelarens 

spawn point, dels att spelaren behöver sängen för att kunna sova (vilket påskyndar 

övergången mellan natt och dag). Författaren presenterar även nackdelar med att inte kunna 

sova utan att sätta en ny spawn point, eller att inte kunna sova överhuvudtaget utan en säng. 

 

Diskussion 

Är de utvalda forumsektionerna mer typiska bärare av en viss textgenre än en annan? 
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Enligt analysen av de tre forumsektionerna så är de typiska för en viss textgenre. Då denna 

översiktliga analys endast gällde de 25 senaste trådarna i varje sektion så kan man inte med 

säkerhet konstatera att det alltid varit, eller alltid kommer att vara fallet. Men vid den tidpunkt 

då studien utfördes visar urvalet att sektionerna är typiska för en viss textgenre, vilket svarar 

på studiens första frågeställning: Fan Art – Literature innehåller huvudsakligen den 

berättande genren. Redstone, Commands and Mechanisms innehåller huvudsakligen korta 

redogörande texter, som får instruerande texter som svar. Suggestions innehåller 

huvudsakligen texter som argumenterar för förbättringar av spelet. 

 

Vad kännetecknar de textgenrer som finns i representationstexterna? 

Texterna som analyserades valdes utifrån kriteriet att de skulle representera den sektion de 

tillhörde - vilket analysen bekräftade. I analysen redovisas de olika kännetecknen för dessa 

textgenrer. Texten ”What Might Be The End” (Bilaga 3) är huvudsakligen en berättande text. 

Dialogen i texten ”XB1 Need Some Command Block Help” (Bilaga 3) har en instruerande 

funktion. Texten ”Sleeping without setting your spawn point (Sleeping without a bed)” 

(Bilaga 4) är huvudsakligen argumenterande. 

 

Vilken semiotisk domän har vi trätt in i? 

Som nämnts i bakgrunden kan en ’semiotisk domän’ förstås som ett kollektivt medvetande 

vilket delas av människor med liknande intressen. I domänen finns det multimodaliteter som 

är bärare av betydelse för dem som är läs- och skrivkunniga inom domänen. Vi kan därför 

förstå Minecraftforums.net som en semiotisk domän där vissa läs- och skrivkunnigheter krävs. 

Exempelvis kan vi ana att användaren bakom textverket ”XB1 Need Some Command Block 

Help” (Bilaga 3) besitter flera läs- och skrivkunnigheter som krävs för att hen ska kunna 

producera sin text. Användaren kan orientera sig i spelet, vilket kräver en multimodal läs- och 

skrivkunnighet, samt en förståelse för spelspecifika lexikala ord. Hen har även utforskat den 

del av spelet som kräver en läs- och skrivkunnighet inom ett programmeringsspråk. Hen har 

sedan orienterat sig i ett internetforum, vilket kräver en multimodal och digital läs- och 

skrivkunnighet. Användaren har hittat en relevant forumsektion där hen kan formulera sin 

fråga, vilket kräver läs- och skrivkunnig inom det engelska språket. 
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Läs- och skrivkunnigheter varierar alltså med forumsektionerna. Alla sektioner innehåller 

exempelvis inte programmering. Men vi kan med viss säkerhet konstatera att de flesta 

forumsektionerna kräver läs- och skrivkunnigheter inom det multimodala spelet Minecraft, 

samt det engelska språket. 

 

Hur förhåller sig dessa texter till LGR11s kunskapskrav inom kursplanen för engelska 

årskurs 4-6? 

Nedan ställs affinitetsutrymmet Minecraftforums.net i relation till Skolverkets (2018) 

kunskapskrav för betyget E i engelska för årskurs 4-6. Varje kunskapskrav följs här av en 

motivering kring hur forumet skulle kunna möta dessa kunskapskrav. 

”Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet […] i enkla texter om vardagliga och 

välbekanta ämnen” (Skolverket, 2018). Om en elev vistas i affinitetsutrymmet och läser några 

av dess textverk så kan det erbjuda möjligheter för eleven att möta detta kunskapskrav. 

Textverken (innehållet) som finns på forumet kan tolkas som ett vardagligt välbekant ämne 

för elever som spelar Minecraft. Dessa texter finns i både enkel och mer avancerad form och 

funktion. 

”Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet 

samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet” 

(Skolverket, 2018). Forumsektionen Redstone, Commands and Mechanisms utgörs 

huvudsakligen av instruktioner för att skapa vissa mekanismer i spelet Minecraft. Dessa 

instruktioner finns både i skriftspråket och i multimodala texter. Om eleven kan följa dessa 

instruktioner (är läs- och skrivkunnig i området) så möter eleven detta kunskapskrav. 

”För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven 

välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning” (Skolverket, 2018). . 

Forumet erbjuder tillfällen där eleven erbjuds att träna på strategier inom läsning. ’Strategier 

för läsning’ kan vara exempelvis att förutspå, att ställa frågor till, att göra inferenser, att 

sammanfatta och/eller att skapa inre bilder. Analysen i denna uppsats visar att eleven ges ett 

stort utbud av olika texter att träna dessa strategier på.  

”Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss 

relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion” (Skolverket, 

2018). Forumet existerar på internet och kretsar kring ett spel; det erbjuder texter och 
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multimodala texter med stor variation, såsom skriftspråk, videos (talat språk, ljud, symboler 

m.m.) och bilder. Forumet innehåller därmed flera olika medier (internet, spel, videos) som 

kan fungera som material för elevens egna produktion och interaktion. 

”I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt 

och begripligt med fraser och meningar” (Skolverket, 2018). Detta kunskapskrav kan mötas 

om en elev väljer att producera ett inlägg på forumet, oavsett inläggets funktion eller genre. 

”För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka 

enkla förbättringar av egna framställningar” (Skolverket, 2018). Detta kunskapskrav kan 

mötas om exempelvis en elev väljer att producera flera inlägg av liknande funktion på 

forumet. 

”I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, 

fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser 

problem i och förbättrar interaktionen” (Skolverket, 2018). Forumet erbjuder tillfällen för 

skriftlig interaktion med andra användare. 

”Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där 

engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och 

kunskaper” (Skolverket, 2018). Spelet Minecraft och affinitetsutrymmet Minecraftforums.net 

kan tolkas som sammanhang/områden där engelska används. Där med kan detta kunskapskrav 

mötas om eleven kommenterar några företeelser som uppkommer i spelet. Eleven kan även 

jämföra egna erfarenheter och kunskaper om spelet i relation till det denne läser på forumet. 

 

Hur kan vi förstå Minecraftforums.net i förhållande till skolan? 

Som nämnts i introduktionen finns en önskan om ökade kompetenskrav hos lärare i medie- 

och informationskunnighet, både i och utanför klassrummet. Denna studie har sökt att belysa 

internetforumet Minecraftforums.net som ett exempel på en hemsida som tillhör medie- och 

informationskunnighet. Jag vill här påpeka att det inte är specifikt Minecraftforums.net som 

lärare bör ha kunskap om, utan snarare vetskapen om att virtuella affinitetsutrymmen existerar 

kring spel (och även andra medier och företeelser) och att de kan vara nyttiga för elever. 

Denna studie visar att i affinitetsutrymmet Minecraftforums.net förekommer läs- och 

skrivkunnigheter av olika slag, som krävs för att orientera sig på forumet. Studien redovisar 

engelska, spelspecifika lexikala ord, multimodala texter och programmeringsspråk som några 
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vanligt förekommande läs- och skrivkunnigheter. Därmed kan vi ana att om en elev vistas i 

detta forum kan hen komma att utveckla sådana läs- och skrivkunnigheter. 

Studien visar även att i affinitetsutrymmet så skapas texter av olika slag, för och av användare 

som har ett intresse för spelet. Dessa texter har olika funktioner, exempelvis att redovisa en 

upptäckt, dela erfarenheter, argumentera för förbättringar, samt diskutera företeelser i spelet. 

Beroende på texters olika funktioner så struktureras de på olika sätt och hör till olika 

textgenrer. Därmed kan vi ana att om en elev vistas i forumet så kan hen bli bekant med olika 

textgenrer och vad som kännetecknar dem. 

I mötet mellan skola och elevens personliga intresse kan det finnas potential för att lyfta och 

synliggöra att exempelvis läs- och skrivkunnigheter, texters funktioner och textgenrer, inte 

bara är något som förekommer och granskas i skolan; de kan förekomma i alla slags texter. 

Kanske kan affinitetsutrymmet användas som ett exempel för att väcka ett intresse hos eleven 

att fortsätta att identifiera och utforska texters olikheter. 

 

Avslutning 

Sammanfattningsvis visar denna studie att om elever som genom en motivator − i studiens 

fall, spelet Minecraft − söker sig till ett affinitetsutrymme − i studiens fall, forumet 

Minecraftforums.net − så erbjuds de ett stort utbud av texter med varierande form och 

funktion. Om elever gör detta på fritiden så kommer de att exponeras för fritidsengelskan. 

Texterna i forumet kräver vissa läs- och skrivkunnigheter för att kunna tolkas. Dels kräver de 

en engelskspråkig litteracitet, men även en spellexikal litteracitet, samt förmågan att kunna 

tolka multimodaliteter såsom symboler, bilder, ljud, och tecken. Denna mångfald av läs- och 

skrivkunnigheter beskrivs i studien som semiotiska domäner, det vill säga en kollektiv 

överenskommelse kring ords betydelse inom domänen. Utifrån frågeställningen analyserades 

sedan tre av affinitetsutrymmets forumsektioner som typiska bärare av vissa textgenrer. 

Därefter analyserades tre olika texter som representerade den sektion de tillhörde. I analysen 

redovisas vilken textgenre de tillhör, vad som kännetecknar denna textgenre, samt om det 

finns tecken på vilken semiotisk domän som författarna befinner sig i. Flera av dessa 

sektioner och deras texter kan användas både för att tillmötesgå kunskapskraven för engelskan 

i årskurs 4-6, men även för att utforska läs- och skrivkunnigheter, textgenrer och texters 

funktion i förhållande till elevernas personliga intressen. 
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Bilaga 1 
Titlarna för de 25 senaste trådarna i Fan Art - Literature 

 

Tillgänglig på: https://www.minecraftforum.net/forums/show-your-creation/fan-art/literature 

Titlarna för de 25 senaste trådarna i Redstone, Commands and Mechanisms 

 

Tillgänglig på: https://www.minecraftforum.net/forums/show-your-creation/fan-art/literature 

https://www.minecraftforum.net/forums/show-your-creation/fan-art/literature
https://www.minecraftforum.net/forums/show-your-creation/fan-art/literature
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Bilaga 2 
Titlarna för de 25 senaste trådarna i Suggestions 

 

Tillgänglig på: https://www.minecraftforum.net/forums/minecraft-java-edition/suggestions 

https://www.minecraftforum.net/forums/minecraft-java-edition/suggestions
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Bilaga 3 
Tråd: What Might Be The End 

”Just so you know, this was not crafted for this section, and was written on the fly. So please, 

if you know anything that can be improved, tell me in the comments. 

In this story, the Endermen were the most proud civilization in Minecraft, once. For the most 

part, the End really was just like it was now, except for the fact the it was covered with life. 

The Endermen were masters of biology, robotics, and war. They created pigmen as their 

slaves, and made the first golems to enforce rule. Their cities stretched higher than mountains, 

thier ships faster than anything else. 

Then, one Enderman, so proud, so arrogant, ignoring all warnings, opened a portal to the 

Dimension of the Darkest Evils. It sucked him in it, transforming him, until he looked 

completely different from any other enderman. Originally, Endermen were red skinned, and 

had green eyes, but this one was jet black, and had purple eyes. Beyond this, he was stronger 

than any regular Enderman, and could warp himself through an infinite number of 

dimensions. He could also change his fellow Endermen with his disease. The pigmen were 

even more susceptible to the disease, as it made them zombie-like. 

This caused a massive panic, and the golems were dispatched to destroy him. He barely lifted 

a finger as they fell through the void. At last, the entire enderman civilization fell, and the true 

evil, the Dark Dragon, made the End her domain, forcing the endermen to do her bidding, 

such as tearing down their cities, and giving her many gifts. That''s why the endermen go 

everywhere, to keep their zombie-pigmen in check and to bestow gifts to the dragon.” 

Tillgänglig på: https://www.minecraftforum.net/forums/show-your-creation/fan-

art/literature/2914601-what-might-be-the-end 

 

Tråd: XB1 Need Some Command Block Help 

Användare 1: 

”I play Xbox One MC, and am trying to create a command block that gives the nearest player 

a potion of water breathing, I got as far as /give @p... but im not sure what code to use and 

Google search isn't turning up any results that help. Please let me know a fix!” 

Användare 2:  

”Just add a data value at the end to find it. 

/give @p potion 3 

Just change the num at the end until you get it” 

Tillgänglig på: https://www.minecraftforum.net/forums/minecraft/redstone-commands-and-

mechanisms/2992489-xb1-need-some-command-block-help 

https://www.minecraftforum.net/forums/show-your-creation/fan-art/literature/2914601-what-might-be-the-end
https://www.minecraftforum.net/forums/show-your-creation/fan-art/literature/2914601-what-might-be-the-end
https://www.minecraftforum.net/forums/minecraft/redstone-commands-and-mechanisms/2992489-xb1-need-some-command-block-help
https://www.minecraftforum.net/forums/minecraft/redstone-commands-and-mechanisms/2992489-xb1-need-some-command-block-help
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Bilaga 4 
Tråd: Sleeping without setting your spawn point (Sleeping without a bed) 

” ("Edit 2", that is down below, seems to be the most favorable way of adding this idea to 

minecraft that people are agreeing on, check it out) 

Something ive always wanted to do in minecraft is sleep in my cool custom bed thats made 

out of concrete but it looks like a soft bed lol 

So what if we were given the option to lay down and sleep anywhere HOWEVER if its not 

done on a bed, your spawn point will not be set. 

Why 

1.) Players basically are able to sleep anywhere they want already by just taking a bed with 

them. So this will just make the process easier without worrying about setting a spawn point 

2.) Imagine going to a friends house in minecraft, but if you were to die you wanted to spawn 

in your own home instead of at your friends house. Well, now you can! 

3.) Makes the game a little more realistic since realistically speaking humans are able to sleep 

on floors, ive seen it before although they didnt feel too great afterwards 😂 

Edit 1: Another great reason to add to his that someone mentioned in the replies below, is that 

it would help us deal with Phantoms, allowing you to get rid of them without setting your 

spawn point. You still cant sleep while monsters are near but if you find good cover like you 

would with a bed, it will work just fine 

Edit 2: Just got a suggestion saying that we should have a craftable sleeping bag or something 

that breaks after you sleep in it. This will be used for sleeping without changing your spawn 

point too. To make it less "overpowered" some are saying that it should negatively affect your 

hunger in some way 

(I was also thinking that it would be cool if sleeping without a bed could be done in the 

daytime too, to make day into night. Idk about you but i like seeing my world at night 

sometimes)” 

Tillgänglig på: https://www.minecraftforum.net/forums/minecraft-java-

edition/suggestions/2991911-sleeping-without-setting-your-spawn-point-sleeping 

https://www.minecraftforum.net/forums/minecraft-java-edition/suggestions/2991911-sleeping-without-setting-your-spawn-point-sleeping
https://www.minecraftforum.net/forums/minecraft-java-edition/suggestions/2991911-sleeping-without-setting-your-spawn-point-sleeping
https://www.minecraftforum.net/forums/minecraft-java-edition/suggestions/2991911-sleeping-without-setting-your-spawn-point-sleeping
https://www.minecraftforum.net/forums/minecraft-java-edition/suggestions/2991911-sleeping-without-setting-your-spawn-point-sleeping

