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ABSTRACT 

The digital world that has been created in today’s society opens doors to possibilities that we 

could not have dreamed of twenty years ago. One of these possibilities is that children can 

learn new languages by interacting and communicating with people all around the world. 

Learning English as a second language is obligatory in Swedish schools. It is a part of the 

curriculum and as normalized as learning maths or science. However, that does not mean it is 

an easy task. Many students struggle with second language acquisition and need a helping 

hand to motivate or facilitate easier understanding of a second language. This essay presents a 

major influence on many second language learners in Sweden today: World of Warcraft. 

World of Warcraft is a major online game that is played by thousands of children around the 

world every day, including Sweden. It is a game that involves reading and understanding 

English, speaking and texting in English and being able to follow spoken and written 

instructions in English. All these traits are willingly practiced by motivated children all 

around Sweden today because of one common interest: the interest in the game itself. This 

essay is a research overview and it aims to bring light to the importance of communication 

between young learners in the gaming community, how the game contributes to facilitating a 

place and community where gamers can communicate and practice their gaming skills and 

second language acquisition. To complete this essay an extensive amount of research about 

second language acquisition and online games has been gathered and to answer three main 

questions. The results of this essay show that there is significant research to support the 

claims that second language acquisition is greatly advanced by participating in massive 

multiplayer online games and that the communication between players that is a part of these 

games is a great source of acquiring a second language.  

 

Keywords: forskningsöversikt, engelska, andraspråksinlärning, kommunikationsförmågor, 

World Of Warcraft. 
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1. INTRODUKTION 

Om man tittar tillbaka ungefär 20 år i tiden, kom barn hem från skolan för att sedan gå ut och 

leka i skogen, cykla, bygga kojor och baka tårtor med jord och bär. För varje dag som går sker 

nya utvecklingar inom tekniken och inte minst sagt den digitaliserade världen. Detta har gjort 

att stora förändringar har skett för barnen som växer upp i dagens samhälle. Istället för att gå 

ut och leka i skogen så loggar de in på onlinespel, kollar på Youtube eller videochattar med 

kompisar. De barn som växer upp i dag har digitalisering och tekniken som en självklar del av 

sina liv. Ofta är det till och med så att barn och ungas förkunskaper inom den digitala världen 

är mer omfattande än hos vuxna och däribland lärare. Detta är inte begränsat till svenska barn 

och elever utan den digitaliserade världen vi lever i idag påverkar barn och unga över hela 

världen och spridningen som populära onlinespel får sträcker sig till barn och elever runtom i 

hela världen. Kommunikation och interaktion mellan barn och unga möjliggörs genom dessa 

onlinespel och deras spridning. Med detta i åtanke är det naturligt att överväga olika aspekter 

av mötet mellan alla dessa unga spelare som sitter runtom i hela världen och delar intresset för 

onlinespel. Som kommer redovisas i denna uppsats är det engelska som används som 

mötesspråk för dessa spelare. Då är det återigen naturligt att överväga de implikationer som 

detta möte har för det engelska språkets utveckling hos de unga som inte har engelska som 

modersmål. 

1.1 Syfte 

Detta är en forskningsöversikt som fokuserar på att undersöka vad forskningslitteraturen säger 

om den lingvistiska aspekten av elevers inlärning av engelska genom dataspelet World of 

Warcraft. Skolverket (2018) sammanfattar syftet med engelskundervisningen med hjälp av 

begreppet ”förmågor” (S.33).  

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven 

engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att 

kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den 

kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda 

olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när 

språkkunskaperna inte räcker till (Skolverket 2018). 

Syftet med denna forskningsöversikt är att undersöka hur spelet World Of Warcraft bidrar till 

utvecklingen av dessa förmågor och sedan förhoppningsvis fungera som ett hjälpmedel för 
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skolor och lärare att inkorporera några eller något i denna process in i skolvardagen för att 

underlätta engelskundervisningen och andraspråksinlärningen hos barn och elever i dagens 

digitaliserade samhälle. Detta kommer att göras med hjälp av tre frågeställningar. Den första 

kommer att fokusera på spelets utformning. Denna frågeställning syftar på att belysa var i 

spelet som spelaren möter det engelska språket. Den andra frågeställningen kommer att 

fokusera på spelets bidrag till utvecklingen av elevers kommunikationsförmåga. Med 

kommunikationsförmåga menas den allsidiga förmågan som nämns av Skolverket (2018) där 

muntlig och skriftlig förmåga ingår samt förmågan att läsa och förstå text, använda olika 

strategier för att underlätta förståelsen av språket då hinder i förståelsen uppstår. Utifrån en 

artikel skriven av Dongping Zheng, Michael Bischoff och Betsy Gilliland (2015), framgår det 

att det finns en mängd litteratur och forskning som stödjer onlinespel som en positiv källa till 

L2 inlärning. Däremot lyftes det fram att gapet i forskningen ligger vid själva processen, alltså 

hur inlärningen sker. Vad är det i dessa spel som gör att utvecklingen sker? Den sista 

frågeställningen kommer därmed att svara på frågan om hur barn/unga utvecklar avancerade 

engelskkunskaper genom spelandet av World of Warcraft. Den sista frågan kommer alltså 

svara på frågan om lärandets process.  

 

1.2 Frågeställningar:  

1. Var, när och hur möter spelaren det engelska språket i spelet World of Warcraft?  

2. Vilka kommunikativa förmågor utvecklar WOW hos barn/unga?  

3. Hur ser processen ut där barn/unga utvecklar engelskkunskaper genom spelandet av 

onlinespelet World of Warcraft?  
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2. BAKGRUND 

I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet för sökandet av material och urvalet att presenteras. 

Efter detta kommer frågor kring den nuvarande forskningsuppfattningen inom ämnesområdet 

att besvaras samt de vanligaste forskningsmetoderna presenteras. Efter detta följer en 

redovisning av centrala begrepp vilka ska förse läsaren med förståelse för de spelspecifika 

begrepp som används i uppsatsen. Till sist kommer en bakgrund till spelet WOW att 

presenteras. 

2.1 Den förhärskande uppfattningen inom forskningsområdet 

Det finns i dagens läge en konsensus mellan forskare om att onlinespel har en positiv inverkan 

på barn och ungas engelskkunskaper och färdigheter. Pia Sundqvist, Liss Kerstin Sylvén, 

Dongping Zheng, Alice Chik och Julie Bytheway är bara några få av de forskare som visar 

genom forskning att onlinespel har en positiv inverkan på barn och ungas engelskkunskaper. 

Den förhärskande uppfattningen bland forskare i dagens läge är att barn och unga kan lära sig 

att utveckla engelskkunskaper genom att delta i onlinespel. Även kommunikationen som sker 

i samband med dessa spel är en avgörande del av inlärningen. Pia Sundqvist och Liss Kerstin 

Sylvén (2012) konstaterar att närvaron av det engelska språket är stor i Sverige och att det 

informella mötet med engelskan, det vill säga mötet som sker utanför skolan, har en positiv 

inverkan på de engelskkunskaperna som barn och unga i Sverige utvecklar. Sundqvist och 

Sylvén (2012) presenterar även en enkätstudie som visar att mer än hälften av eleverna i 

årskurs 5 i Sverige anser själva att deras engelskkunskaper och färdigheter har införskaffats 

lika mycket eller mer utanför skolan än i skolan.  

Dongwan Ryu (2013) stödjer även åsikten att onlinespel och interaktionen som 

hör till kan direkt kopplas till inlärning av ett andraspråk. Ryu (2013) menar att möjligheterna 

för ständig utveckling som onlinespel öppnar är stora inom många onlinespel men även 

specifikt spelet World of Warcraft då det kräver en stor mängd interaktion mellan spelare för 

att förstå olika delar av spelet och lära sig hur det fungerar. Även Sophie Bailly (2011) lyfter 

att andraspråksinlärning gynnas av att spela spel på internet samt konversera med vänner eller 

bekanta på det språk som ska utvecklas, i detta fall engelska. (S. 125) 

2.2 Centrala begrepp 

De centrala begreppen som kommer att användas i denna uppsats består av spelspecifika 

begrepp och dessa definieras nedan i bilaga 1. Andra centrala begrepp som berörs är 

kommunikation, interaktion, andraspråksinlärning, engelskkunskaper. Dessa begrepp är 

centrala och rör utvecklingen av barn/ungas kunskaper i engelska. Kommunikation och 
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interaktion i denna uppsats syftar på alla former av kontakt mellan spelare inom ramen för 

spelet. Däribland ingår kommunikationsförmågan vilket innefattar tal och skrift, läsförståelse, 

förmågan att lyssna och förstå, vokabulärförståelse, språkstruktur och förmåga att använda 

språkliga strategier för att göra sig förstådd och för att förstå muntlig och skriftlig engelska i 

form av instruktioner, frågeställningar. Andraspråksinlärning syftar på utvecklingen av ett 

annat språk efter modersmålet. Alltså innebär det att en person lär sig ett andra språk annat än 

sitt modersmål. I denna uppsats används begreppet Engelskkunskaper för att definiera de 

kunskaper som behövs för att förstå och använda språket.  

Spelspecifika begrepp förklaras i bilaga 1. Dessa begrepp är viktiga att förstå för 

att underlätta förståelsen av bakgrundsavsnittet om spelet World of Warcraft där dessa 

begrepp lyfts och används för att förklara spelets utformning och hur det fungerar. Begreppen 

har använts i Zheng, D. Bischoff, M. Gilliland, B. (2015) artikel om World of Warcraft och 

kan därför anses vara relevanta för förståelsen av resterande uppsats. För att se spelspecifika 

begrepp, se bilaga 1.  

 

2.3 Bakgrund till spelet WOW 

Nedan presenteras en kortfattad förklaring till spelets utformning, vad det handlar om/ går ut 

på samt vad en spelare kan förvänta sig då de ska börja spela spelet. Orsaken till att detta 

presenteras är att underlätta en förståelse för uppsatsen, specifikt de tillfällen i uppsatsen då 

det refereras till olika situationer eller delar i spelet som är gynnsamma för elevers 

andraspråksinlärning.  

World of Warcraft är ett stort onlinespel som kräver tillgång till internet samt att 

man köper speltid. Att köpa speltid innebär att man har ett månadsabonnemang på spelet som 

går löpande tills kunden säger upp prenumerationen och därmed slutar spela. Då spelaren 

först startar spelet får hen välja en figur att spela med. Det finns två fraktioner inom spelet, 

Alliance och Horde och beroende på vilken figur spelaren väljer att spela med, placeras hen i 

en av dessa fraktioner. Här uppmuntras spelare att välja samma fraktion som sina kompisar då 

Horde och Allians anses vara fiender inom spelet och spelar ofta emot varandra. Inom varje 

fraktion finns det olika figurer som tillhör olika ”raser” och olika klasser som man måste välja 

mellan. Sedan får spelaren välja kön, färg, klädsel, hudnyans och hårfärg. Till sist namnges 

figuren. Efter detta första steg transporteras spelaren in i världen  



8 
 

 Då spelet inleds kan spelaren gå runt fritt och titta på omgivningen. Nästan 

direkt kommer spelaren att märka olika figurer med gula utropstecken över huvudet. (Se 

bilaga 2). Dessa utropstecken innebär att figuren har en ”quest” åt spelaren. En ”quest” är ett 

uppdrag som spelaren ska utföra för att samla på sig XP och öka sin nivå inom spelet. XP är 

en förkortning för ”experience points” eller erfarenhetspoäng som spelare samlar genom 

uppdrag och därmed ökar sin status i spelet. Dessa uppdrag brukar vara relativt enkla i början 

av spelet. Det kan vara att till exempel samla bär, döda ett visst antal monster eller djur och 

samla på sig deras skinn eller något annat som djuret eller monstret tappar vid döden. 

Spelaren tar reda på exakt vilket uppdrag som ska utföras genom att högerklicka på figuren 

som har ett gult utropstecken över sitt huvud och då dyker det upp en liten ruta med text på 

engelska som förklarar tydligt vad som måste göras för att slutföra uppdraget. För att 

acceptera uppdraget måste spelaren trycka på en liten knapp i nedersta hörnet på rutan som 

det står accept på. När man har accepterat ett uppdrag hamnar det i en uppdragslista där alla 

oavslutade uppdrag samlas. Denna lista är på engelska och man kan öppna den vid alla 

tillfällen för att läsa om sina uppdrag om man glömmer vad man skulle göra. Inne i denna ruta 

står det även vad man får för belöning för ett slutfört uppdrag. Det engelska språket som 

används för dess uppdrag kan ofta vara avancerat och svårt för unga att förstå utan hjälp. (Se 

bilaga 3.) Belöningen är i form av XP (erfarenhetspoäng) och varje uppdrag ger olika många 

XP. Belöningen kan även vara pengar eller något som kan vara användbart i spelet som till 

exempel rustning i form av en hjälm. Ju mer XP spelaren samlar in, desto högre level blir 

spelaren och kan därmed ta sig an svårare uppdrag. En spelares level refererar till spelarens 

status i spelet. Då man först börjar spela är man level 1 och man kan som högst nå level 110. 

Detta gör man genom att slutföra uppdrag.  

För att kunna ta sig vidare i spelet är det viktigt att man kan läsa någorlunda avancerad 

engelska då alla uppdrag och all information ges på engelska i små rutor. Kommunikation 

med andra spelare sker generellt alltid på engelska också eftersom spelet är skapat med 

engelska som utgångspunkt. Undantag kan ske då vänner spelar ihop och de har ett annat 

gemensamt språk. I dessa fall blir det gemensamma språket huvudspråket som används i 

kommunikation. Däremot sker all läsning inom spelet fortfarande på engelska. På vänster sida 

av skärmen finns en chatt/informationsruta där spelare kan kommunicera med sina vänner, få 

information av spelet om var de befinner sig eller skicka offentliga meddelanden till spelare i 

närmsta området. Ett exempel på hur chattrutan kan se ut visas i Bilaga 4 och där finns det 

exempel på en konversation mellan ett flertal spelare. Om man vill skicka privata 
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meddelanden så använder man en funktion som heter whisper vilket innebär att man viskar till 

sina kompisar. Med andra ord blir meddelandet privat för andra spelare. Många av uppdragen 

som spelaren får inom spelet kan vara bra att utföra med fler personer och därmed är det bra 

att kunna kommunicera med andra spelare och få hjälp att utföra uppdrag.  

Det finns även något som kallas dungeons, vilket är som en fängelsehåla där det 

finns flera ”bossar” som ska besegras innan man får en belöning. En boss kan vara 

exempelvis ett stort monster som ska mördas eller flera små monster som kräver stor 

ansträngning för att besegra eller till och med olika steg i en process där det först dyker upp 

små monster och efter de är besegrade, får spelaren möta ett större monster. Dessa dungeons 

är långa uppdrag som inte kan genomföras enskilt utan ska göras i grupp, antingen med 

främlingar eller med kompisar. Detta är ett tillfälle där kommunikation är väldigt viktigt och 

spelarna kommunicerar på engelska antingen i chattrutan eller genom röstsamtal på Skype 

eller Discord.   

3. SÖKMETOD 

Denna uppsats är en forskningsöversikt. Jag kommer att försöka besvara de tre 

frågeställningar som har presenterats ovan genom att läsa och jämföra och presentera 

forskningen som är aktuell inom området idag.  

Majoriteten av de artiklar som används i denna studie hittades under en 

litteratursökning på universitetsbiblioteket. När jag sökte materialet för denna uppsats började 

jag med att göra sökningar på databaserna ERIC (EBSCO) och sedan MLA (Modern 

Language Association). Jag har även sökt rapporter på Skolverkets hemsida. Mina sökningar 

bestod av ett flertal olika nyckelord. Dessa var; English; English learning; online games; 

autonomous learning; digital games; MMORPGS; vocabulary; learning strategies; World of 

Warcraft; linguistics, Learner Autonomy, Second Language Aquisition, Computer-Assisted 

Language Learning. Sökningar gjordes med dessa sökord i olika kombinationer vid varje 

sökning för att få tillgång till så mycket varierad litteratur som möjligt. Mina söktekniker 

bestod av trunkering och frassökningar samt använde jag funktionen ”peer reviewed” för att 

säkerställa att artiklarna jag väljer har blivit vetenskapligt granskad. Jag använde även 

funktionerna ”AND” och ”OR” beroende på mina nyckelord och det underlättade mina 

resultat. Då jag sökte med funktionen ”AND” ville jag ha artiklar där mina nyckelord var 

kombinerade och artikeln berörde båda nyckelord. Då jag använde funktionen ”OR” var det 

inte lika viktigt att både nyckelord berördes i artikeln. 
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Trunkering innebär att man lägger till symbolen * för att få flera/alla varianter av ett 

ord. För att illustrera menar jag att om man söker på ordet digital* med symbolen efter ordet 

får man resultat som inkluderar alla varianter av ordet digital. (digitalisering, digitala, 

digitalt). Detta gör att sökningen blir bredare och att jag hade tillgång till mer material inom 

mina sökområden.  

Frassökning innebär att man söker efter exakta meningar istället för enskilda ord. Denna 

sökmetod använde jag i specifika sammanhang. Efter jag fann min första artikel av Pia 

Sundqvist, tittade jag även närmare på litteraturlistan i den artikeln och använde mig då av 

frassökning för att söka inom databasen ERIC (EBSCO) på rubrikerna i hennes litteraturlista. 

På detta sätt lyckades jag införskaffa fler artiklar som var relevanta för min 

forskningsöversikt.  

Jag använde även Libris för att söka litteratur till min uppsats. Genom att använda 

sökorden ”digital gaming” och ”english language learning” samt ”peer reviewed” funktionen 

fick jag tillgång till över 6,000 resultat. Redan på första sidan av dessa resultat hittade jag en 

relevant artikel av Alice Chik (2014) som används i denna uppsats. Även Pia Sundqvist 

(2012) var en författare som syntes till då jag gjorde sökningar inom denna databas. De 

artiklar av Pia Sundqvist som har använts i denna uppsats har funnits tillgängliga på både 

Libris samt ERIC (EBSCO).  

Urvalet av material har skett i en process som bestod av flera steg. Efter sökning av 

material läste jag till att börja med abstrakt, för att avgöra om källorna var relevanta för min 

uppsats. Då lade jag till dessa i en preliminär litteraturlista som bestod av cirka 15 källor. 

Detta gjordes innan jag hade fastställt mina frågeställningar. Efter att mina frågeställningar 

var fastställda utökade jag min litteraturlista till det nuvarande antalet och läste igenom hela 

artiklarna. Detta gjorde jag för att närmare avgöra om litteraturen fortfarande var relevant för 

mina specifika frågeställningar. I denna process tog jag bort ett antal artiklar som jag 

bedömde som irrelevanta för de specifika frågeställningarna jag hade formulerat och hittade 

även några nya som passade min frågeställning mer specifikt. 

Forskningen som jag har läst för denna forskningsöversikt har använt sig av 

varierande forskningsmetoder för att undersöka olika aspekter av relationen mellan L2 

inlärning och onlinespel. Forskningen består av både enkätstudier samt intervjuer, 

observationsstudier, vokabulärtest, transkription av interaktionen mellan spelare samt 

inspelning av skärmen under spelandets gång. Forskningsmetoderna verkar som sagt variera 
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brett men däremot verkar resultaten vara likartade. Som tidigare nämnt finns det en konsensus 

bland forskare om att onlinespel har en positiv inverkan på barn och ungas inlärning av 

andraspråk, mer specifikt engelska som andraspråk. 

 

 

4. ANALYS/DISKUSSION 

Nedan kommer jag att redovisa och försöka svara på mina tre frågeställningar. Detta kommer 

att göras genom en noggrann genomgång av den valda forskningslitteraturen.  

4.1 Var, när och hur möter spelaren det engelska språket i spelet World of 

Warcraft? 

För att besvara denna fråga kommer spelets utformning att presenteras återigen. Däremot 

kommer denna presentation fokusera på vad forskningen säger om spelet som mötesplats för 

andraspråksinlärning. Närmare bestämt kommer denna frågeställning att besvaras genom en 

översikt av vad forskningen säger om var, när och hur spelare möter det engelska språket i 

samband med spelandet av WOW och därmed kommer delar av spelets utformning att 

analyseras i detalj med fokus på mötet mellan spelare.  

 WOW, hur det fungerar, vad spelet går ut på, vad man kan göra inom spelet och 

mycket mer har redan presenterats i bakgrunden till denna uppsats. Nu kommer denna 

information att användas för att förtydliga spelarnas möte med det engelska språket i spelet. 

Julie Bytheway (2015) förklarar att WOW förser spelaren med oändliga lingvistiska resurser 

och erbjuder därmed spelare med en rikedom av möjligheter att möta det engelska språket. 

konstaterar att spelet förser spelarna med skrivna och talade instruktioner och 

bakgrundsberättelser, ledtrådar i form av skriven text, hjälpsamma små filmklipp med talad 

engelska, chattmöjligheter med andra spelare och vänner. I samband med detta konstaterar 

hon även att engelska är ”lingua franca” inom spelgemenskapen som byggs runt detta spel. 

(Bytheway, 2015. S.510) Lingua franca innebär det internationella språket som används i 

kommunikation mellan människor med varierande modersmål. Genom denna sammanfattning 

kan man redan nu dra slutsatsen att det finns många möjligheter för spelare att möta det 

engelska språket genom WOW.  

Det finns däremot fler möjligheter för spelare att möta språket. Zheng et al. 

(2015) förklarar att ”questing” är en av de största delarna av spelet och det som spelare ägnar 

mest tid åt då de spelar World of Warcraft. Som nämnt ovan är ”quests” olika former av 
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uppdrag som spelaren ska utföra för att höja sin status i spelet. ”Questing” är då man utför 

flera av dessa uppdrag. Substantivet görs till ett verb. Zheng et al. (2015) beskriver processen 

då ”questing” sker. Spelaren får en quest genom att interagera med karaktärer inom spelet. 

Dessa karaktärer utmärker sig genom att ha ett utropstecken på huvudet. Då vet spelaren att 

det finns en ”quest” att hämta hos karaktären (Zheng et al. 2015. S.774).  

Då spelaren får en ”quest”, visar den sig i form av en skriven text på engelska i 

en liten ruta på skärmen. Bilaga ska läggas in här. Denna text förklarar vad spelaren måste 

göra för att fullgöra uppdraget och spelaren måste då acceptera ”questen” innan han/hon 

börjar med uppdraget (Zheng et al. 2015. S.774). Detta är då ett av de tillfällen där barn/unga 

möter det engelska språket genom spelet. Spelaren måste kunna läsa den engelska texten med 

instruktioner och förstå den för att förstå vad uppdraget innebär och därmed komma vidare i 

spelet. Sedan måste spelaren även förstå begreppet ”accept” på engelska för att kunna ta emot 

uppdraget och gå vidare med utvecklingen. Här möter spelaren både läsförståelse och 

vokabulärutmaningar genom spelandet av World of Warcraft.  

Alice Chik (2014) bekräftar att texterna som spelare möter genom World of 

Warcraft visar på sofistikerad och diversifierad vokabulär och komplex syntax. Hon 

konstaterar även att dessa spel-relaterade texter inte endast fungerar som instruktioner och 

strategier utan att de även är även kreativa och fantasirika och stödjer spelares literacitet och 

även framtida akademiska utveckling. Ett exempel på denna sofistikerade vokabulär går att 

finna i bilaga 3 där ett exempel på hur en uppdragslista kan se ut redovisas.  

En annan teknisk funktion av spelet som möjliggör för spelaren att möta det 

engelska språket är chattrutan. Zheng et al. (2015) belyser denna funktion i spelet och 

förklarar att chattrutan, som befinner sig i nedra vänstra hörnet av skärmen, har flera 

funktioner. Chattrutan fungerar dels som en loggbok som dokumenterar viktig information till 

spelaren såsom spelares prestationer eller handlingar, ökade levels eller information från 

spelkaraktärer och dels som ett sätt för spelare att kommunicera. (Se bilaga 5). Rutan fungerar 

alltså som en dialogruta inom spelet (Zheng et al. 2015. S.774). Denna chattruta har däremot 

fler funktioner. Chattrutan tillåter även interaktion mellan spelare. Spelare kan skicka och ta 

emot meddelanden mellan varandra som ett sätt att kommunicera. Zheng et al. (2015) 

konstaterar att språklig korrekthet inte är ett måste inom ramen för denna chattruta och att 

språkliga fel tolereras mellan spelare då de använder chattrutan. Bytheway (2015) stödjer 

detta konstaterande och menar att spelare inte måste använda sig av ett normspråk utan kan 

vara kreativa och använda ett simplifierat språk av vokabulär och fraser som inte är präglat av 
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standardengelskan. Även här kan spelare möta det engelska språket och utveckla läs- och 

skrivförståelse samt kommunikativa kompetenser och vokabulärproduktion som är en 

förutsättning för spelandet av detta spel och utveckling inom spelet. 

Kommunikation och interaktion mellan spelare är, som tidigare nämnt, en viktig 

del i WOW.  Dongping Zheng, Kristi Newgarden och Michael F. Young (2012) analyserar ett 

speltillfälle i WOW som består av spelare som befinner sig i ett område där samarbete är en 

överlevnadsförutsättning. Spelarna kommunicerade med text över gruppchatten i spelet samt 

genom Skype-gruppsamtal. Då de använde Skype kunde de tala direkt med varandra under 

spelandets gång för att ge instruktioner, hjälp, stöd och feedback. Kommunikationen som sker 

äger rum på engelska språket trots att bara en av spelarna hade engelska som modersmål. 

Under analysen kunde Zheng et al. (2012) identifiera tretton kommunikativa aktiviteter som 

skedde antingen i samtal eller chatt mellan spelarna. Dessa bestod av bl. a. rapporterande av 

händelser, erbjudande att hjälpa varandra, sökande efter hjälp av medspelarna, förhandling av 

betydelser i språket samt lokalisering av varandra och fler. Zheng et al. (2012) bedömer att de 

tillfällen där kommunikativa aktiviteter sker i spelet kräver ofta en handlingsberedskap av 

spelarna som förutsätter att spelarna kan kommunicera väl nog för att lösa problem eller ta sig 

ur svåra situationer tillsammans och på ett effektivt vis. Detta är något som avgör om spelarna 

kommer överleva situationerna och därmed är kommunikationsförmågan väldigt viktig. 

Denna miljö med dessa krav, menar Zheng et al. (2012) är något som är svårt att 

återskapa i en klassrumsmiljö men däremot uppstår den frekvent under spelsituationer. Här är 

det tydligt att spelarna genom WOW möter det engelska språket på en mer avancerad nivå än 

bara läs- och skrivförståelse.  

Slutligen kan det konstateras att det finns många tillfällen för spelare att möta 

det engelska språket inom World of Warcraft. För att återkoppla till Bytheway (2015) är det 

tydligt att fler forskare stödjer hennes sammanfattning om vart i spelet som mötet sker mellan 

spelare och det engelska språket. En förutsättning för att spelare ska kunna möta det engelska 

språket är även det Bytheway (2015) lyfter fram att engelska är ”lingua franca” inom denna 

spelgemenskap. Med engelska som ”lingua franca” inom spelvärlden är det tydligare att 

spelare ingår i en värld av andraspråksinlärning och utveckling av den allsidiga 

kommunikativa förmågan som Skolverket (2011) menar är syftet med engelskundervisning.  
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4.2 Vilka kommunikativa förmågor bidrar WOW till att utveckla hos barn och 

unga?  

Denna frågeställning kommer att besvaras genom att undersöka vad forskningen säger om de 

möjligheter som spelet World of Warcraft ger för andraspråksinlärning. Närmare bestämt 

kommer denna frågeställning besvara vad forskning säger specifikt om vad det är inom spelet 

som bidrar till utvecklingen av elevers kommunikationsförmåga. Med 

kommunikationsförmåga menas tal och skrift, läsförståelse, förmågan att lyssna och förstå, 

vokabulärförståelse, språkstruktur och förmåga att använda språkliga strategier för att göra sig 

förstådd och för att förstå muntlig och skriftlig engelska i form av instruktioner, 

frågeställningar.  

 Zheng et al. (2015) lyfter fram att stora onlinespel såsom World of Warcraft 

består av stora mängder text samt möjligheten att kunna kommunicera med andra spelare. 

Med detta vill författarna belysa att dessa spel är en idealisk miljö för andraspråksinlärning. 

Detta resonemang stödjs av Pia Sundqvist (2019) som poängterar att onlinespel öppnar för 

möjligheter inom andraspråksinlärning såsom att öva på språket både muntligt och skriftligt. 

Spelarna ges möjligheter att interagera med andra spelare och skapa nya identiteter för att leva 

sig in i spelen (Sundqvist, 2019). Även Leena Kuure (2011) stödjer detta då hon lyfter fram 

att spel är en bra källa för andraspråksinlärning är samarbete mellan spelare, delande av 

kunskaper och färdigheter mellan spelare och oändliga möjligheter att öva på språket. Alla är 

möjligheter som ges till spelare genom spelandet av stora onlinespel (s.37).  

Detta stödjer även Ryu (2013) som menar att andraspråksinlärningen möjliggörs 

på så vis att det sker en ständig kommunikation mellan spelarna som är både spontan och 

kontextbaserad. Ryu (2013) presenterar även tidigare forskning som stödjer hans eget 

resonemang om att spelarna använder varandra som resurser i förståelse av språket och spelet 

då de spelar. Han presenterar en studie som fokuserade på en rysk- och en engelsktalande 

spelare som var delaktiga i andraspråksinlärning för att stödja varandra både i och utanför 

spelandet. Ryu (2013) lyfter fram att spelarna ofta även möts i kommunikation utanför ramen 

av spelet för att diskutera strategier, intressen och färdigheter inom spelet. Denna interaktion 

skedde på engelska och trots att målet med interaktionen inte var att utveckla 

engelskkunskaper, menar Ryu (2013) att interaktionen trots allt bidrog till ständig utveckling 

av andraspråket för deltagarna.  

I en studie av Zheng m.fl. (2015) presenteras kommunikationen mellan två 

spelare under en viss speltid av World of Warcraft. Studien fokuserar på en engelsktalande 



15 
 

spelare samt en japansktalande spelare där mötesspråket för de två spelarna är engelska. En av 

spelarna (den med japanskt ursprung) hade aldrig spelat detta spel förut och skulle bli upplärd 

av den engelsktalande spelaren för att få bättre grepp om hur spelet fungerar. Fokus ligger på 

två timmar av ”quest-play” där forskaren iakttar hur spelarna möter och lär sig vokabulär som 

är unik för spelets karaktär.  Kommunikation sker genom chattrutan i spelet och under 

studiens gång presenterar Zheng m.fl. (2015) flera tillfällen där kommunikationsförmågan 

berikas genom spelandet men även genom själva kommunikationen. I detta fall blir 

kommunikationsförmågan gynnad av kommunicerande i spelet. Resultaten av studien tyder på 

att spelaren med engelskt modersmål agerade som en resurs för den andra spelaren genom att 

stödja förståelsen av den avancerade vokabulären som spelarna stötte på i spelet samt även 

genom att hjälpa spelaren att finna kontextförståelse för vokabulären. Detta kan tolkas som ett 

av svaren på vad spelet bidrar med för att utveckla elevers kommunikationsförmåga.  

Spelet möjliggör ett möte mellan spelare där kommunikation och interaktion är 

en självklarhet och möjligheten att spela med andra ger oändliga möjligheter att öva och träna 

på sin kommunikationsförmåga. I detta specifika fall är det vokabulärförrådet, läsförståelse 

och den skriftliga förmågan som övas då spelarna både skriver och läser varandras 

meddelanden, få varandras inlägg samt hjälps åt med att förstå svåra ord. Denna miljö med 

dessa krav, menar Zheng et al. (2012) är något som är svårt att återskapa i en klassrumsmiljö 

men däremot uppstår den frekvent under spelsituationer. Här är det tydligt att spelarna genom 

WOW möter det engelska språket på en mer avancerad nivå än bara läs- och skrivförståelse. 

Spelarna möter engelskan och måste i situationerna som uppstår i spelet, kunna använda den 

och leva i den engelskspråkiga miljön för att själv överleva och hjälpa sina medspelare att 

överleva. Zheng et al. (2012) påpekar att miljön som upptäcktes och identifierades i denna 

studie är gynnsam för de andraspråksinlärare som måste lära sig att använda språket.  

Som nämnt i avsnittet. ”centrala begrepp” innefattar kommunikativa förmågor 

även vokabulär, att kunna förstå och använda sig av ett varierat vokabulärförråd. Hayo 

Reinders (2016) lyfter fram att i en studie som fokuserade på åtta speltillfällen över fyra 

veckor där deltagarna spelade ett stort onlinespel, visade resultaten på ett enormt lyft med 

40% i vokabulärproduktion genom att interagera med karaktärer inom spelet. Spelet i fokus i 

denna studie var inte World of Warcraft utan ett annat liknande spel som även hade karaktärer 

inom spelet som delade ut instruktioner. Som redan har presenterats ovan är interaktion med 

spelkaraktärer något som spelare möter i World of Warcraft också. Även Reinders (2016) gör 

jämförelsen med det undersökta spelet och World of Warcraft och konstaterar tydliga likheter. 
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Ett lyft med 40% i vokabulärproduktion genom interaktion med andra spelare stödjer även 

den andra forskningen som presenteras i denna översikt som också styrker att interaktionen 

med andra spelare är av stor vikt i andraspråksutvecklingen. Bytheway (2015) konstaterar 

även att repetition och övande är en central del av spelandet av stora onlinespel samtidigt som 

kommunikation är en central del av dessa spel. Detta stödjer slutsatsen att den generella 

åsikten inom forskning är att spelet ger oändliga möjligheter att öva och träna på 

kommunikationsförmågan.  

Nasser Jabbari och Zohreh R. Eslami (2019) lyfter fram att stora onlinespel 

förser spelare med virtuella världar där tusentals människor kan interagera och kommunicera 

genom samtal och textchatt för att hjälpa varandra, tävla med varandra och stödja varandra i 

avancerade situationer. De menar även att spelarna har tillgång till kompetenta 

samtalspartners som har engelska som modersmål och därmed anses stora onlinespel vara 

lovande miljöer för andraspråksutveckling, däribland kommunikationsförmågan. Detta stödjer 

även Bytheway (2015) som betonar vikten av samarbete mellan spelare då de spelar World of 

Warcraft. Hon lyfter fram att spelet och samarbetet mellan spelare utgör en värdefull tillgång 

till språk och därmed även kommunikation (Bytheway, 2015). Detta resonemang lyfter även 

Dongping Zheng, Michael F. Young, Robert A. Brewer och Manuela Maria Wagner (2009) 

som menar att konceptet där spelare agerar tillsammans skapar ett behov för spelare att 

utveckla sina språkliga kunskaper för att kunna bidra, ta ansvar och lyckas eller misslyckas i 

att nå ett mål i spelet tillsammans med sina medspelare.  

Jabbari et al. (2019) konstaterar även att en stor del av utvecklingen inom 

andraspråksinlärning som sker genom onlinespel handlar om just kommunikation. Jabbari 

m.fl. (2019) lyfter att verbala interaktioner, övande av kommunikationsförmågor och 

kommunikationsstrategier är några av de förmågor som kan införskaffas genom spelandet av 

stora onlinespel. Kommunikativ kompetens var den kompetens som författarna lyfte som 

oftast visade störst utveckling genom spelandet av dessa spel. Denna kommunikativa 

kompetens inbegriper både muntlig och skriftlig produktion och läsförståelse samt strategier 

för förståelse och hörförståelse. Detta är ett konstaterande som stödjs av Chik (2014) som 

lyfter fram att World of Warcraft möjliggör tillfällen för kommunikation och interaktion 

mellan spelare och att denna kommunikation och interaktion är en av de viktigaste grunderna 

till andraspråksinlärning och kommunikativ kompetens hos spelare.  

 Men på vilket sätt bidrar World of Warcraft till utvecklingen av specifikt 

kommunikationsförmågorna? Jabbari et al. (2019) konstaterar att miljön och gemenskapen 
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som skapas genom spelandet av onlinespel såsom World of Warcraft bidrar till goda miljöer 

för att sänka ångest och stress kring språklig prestation. Spelen möjliggör socialt och 

lingvistiskt avancerade miljöer utan den prestationspressen som kan upplevas i klassrum 

vilket ökar självförtroende och motivation. Denna motivation och självförtroende som spelare 

bygger upp leder till att de vågar utnyttja situationer för att öka språkliga kunskaper (Jabbari 

et al. 2019). Slutligen bedömer Jabbari m.fl. (2019) att detta ökar kommunikativa 

kompetensen hos spelare och att kedjereaktionen blir en större vilja att kommunicera, spela 

onlinespel och en högre grad av positivitet mot andraspråksinlärning.  

Ovanstående resonemang av Jabbari m.fl. (2019) är förenliga med Pia Sundqvist 

och Liss Kerstin Sylvén (2014) argument för varför onlinespel och andraspråksinlärning hör 

ihop. De framför i sin studie att stora onlinespel är positiva för andraspråksinlärning då de är 

motiverande, fokuserar på både att ta in språket och sedan kunna använda det, förutsätter 

kommunikation mellan spelare där spelare kan mötas och kommunicera i en trygg och 

motiverande miljö. Sundqvist och Sylvén (2014) lyfter även fram att stora onlinespel bidrar 

till utvecklingen av vokabulär, läsförståelse och muntliga och skriftliga förmågor, med andra 

ord den allsidiga kommunikationsförmågan.  

WOW är ett stort onlinespel som drar till sig uppmärksamhet av miljontals 

människor runt om i världen. Dessa människor möts på en arena där de har ett gemensamt 

intresse och detta möjliggör för spelare att bygga relationer, öva på andraspråksinlärning och 

öka skicklighet i spelet. Skolverket (2018) lyfter fram att det är i mötet med andra spelare som 

förmågor utvecklas. Spelarna bygger en gemenskap, ett litet samhälle. En del av denna 

gemenskap som inte ännu har nämnts i denna uppsats är det som sker efter spelandet. 

Dongwan Ryu (2013) tar upp denna aspekt då han nämner onlinegemenskapen som har 

skapats genom WOW och liknande spel. Efter att spelare har loggat ut ur spelet är det inte 

alltid så att de lämnar datorn, gemenskapen eller ens tankarna om spelet och fortsätter med sin 

dag utan de loggar in på chattforum, online diskussioner och andra plattformar där de återigen 

möter andra spelare i gemenskapen och diskuterar kring spelet (Ryu 2013). Ryu (2013) lyfter 

fram att dessa plattformar blir ytterligare en möjlighet för kommunicerande mellan spelare då 

de diskuterar spelrelaterade problem, upplevelser från spelet eller berättar om scenarion som 

skett i spelet och jämför upplevelser eller helt enkelt försöker hitta sätt att bli skickligare på 

spelet. I en studie utförd av Ryu (2013) visar han att efter spelandet av onlinespel var det 

många av spelarna som samlades online för att kommunicera kring spelet, spelares olika 

skicklighet inom spelet och de samarbetade för att utvecklas inom spelet. Han menar att trots 



18 
 

att andraspråksinlärning inte var målet med aktiviteten så skedde det ändå i kommunikationen 

mellan spelarna. Denna kommunikation menar Ryu (2013) bestod av mer avancerad 

kommunikation då det inte var i en stressad spelmiljö. Kommunikationen kunde bestå av 

långa meningar eller stycken av information vilket kan bidra till en mer avancerad 

kommunikativ kompetens. Långa meningar och stycken kan bidra till att den allsidiga 

kommunikationsförmågan utvecklas på så vis att läsförståelse, förmågan att formulera sig på 

ett förstående vis skriftligt samt utveckling av vokabulärförrådet (Ryu 2013).   

Ryu (2013) tydliggör att längre meningar och stycken består självklart av mer 

information för spelaren att sortera och förstå då de läser eller skriver och därmed krävs det 

att spelaren engagerar sig mer i språkets struktur och uppbyggnad för att skapa mening i det 

som står samt även kunna svara på det som står. På så sätt sker en mer medveten och 

avancerad inlärning av det engelska språket och även användning av språket.  

För att återkoppla till frågeställningen kan det konstateras att ovanstående text 

har visat att det finns flera delar av World of Warcraft som bidrar till utvecklingen av den 

allsidiga kommunikationsförmågan som nämns i inledningen. Det som forskningen visat vara 

den största bidragande faktorn till utveckling av kommunikationsförmågorna genom spel är 

själva interaktionen som sker mellan spelare. Vare sig interaktionen sker på chatt, röstsamtal 

eller utanför spelet i en onlinegemenskap så är den en stor bidragande faktor till att spelare 

utvecklar sina kommunikationsförmågor. World of Warcraft är endast ett av många onlinespel 

men spelet öppnar för oändliga möten mellan vänner, främlingar, vänners vänner och bekanta 

och alla dessa människor har olika språkliga förmågor vilket möjliggör för möten mellan 

andraspråkselever och kompetenta modersmålstalare.  

Ytterligare en bidragande faktor till utvecklingen av 

kommunikationsförmågorna är den miljö som byggs upp inom kommunikationen som Jabbari 

et al. (2019) lyfter fram. En stressfri, prestationsfri och hjälpsam miljö som skapar en 

kedjereaktion där ökad motivation och ökad positiv attityd till att lära sig ett andraspråk 

tillslut leder till utvecklingen av kommunikationsförmågorna. Genom en översikt av 

forskningen är det tydligt att WOW bidrar till utvecklingen av kommunikationsförmågorna 

genom att förse spelare med en plats att kommunicera och interagera med kompetenta 

samtalspartner och modermålstalare genom spelandet på ett sätt som känns tryggt och 

prestationsfritt vilket i sin tur bidrar till kunskapsbyggande. Detta kan jämställas med 

begreppet ”konnektivism” som tas upp i en forskningsöversikt av Skolverket (2018). 
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Skolverket (2018) definierar begreppet som att sociala processer mellan olika människor leder 

till kunskapsbyggnad. 

4.3 Hur ser processen ut där barn/unga utvecklar engelskkunskaper genom 

spelandet av onlinespelet World of Warcraft?  

I ovanstående text har jag, med hjälp av aktuell forskning besvarat två frågor. Hur World of 

Warcraft möjliggör ett möte mellan spelare och det engelska språket, vad spelet bidrar med 

som resulterar i en utvecklad kommunikationsförmåga samt på vilket sätt spelet bidrar till 

denna kommunikationsförmåga. I denna sista frågeställning kommer frågan om vad 

forskningen säger om lärandeprocessen där unga utvecklar engelskkunskaper genom World of 

Warcraft närmare att undersökas. 

Muriel Saville-Troike och Karen Barto (2017) fastställer att inom många 

onlinespel-gemenskaper finns det människor som har engelska som modersmål och dessa kan 

ofta agera som mediatorer inom gemenskapen. Med andra ord stödjer dessa modersmålstalare 

L2 inlärningen för de som inte har engelska som modersmål. Detta stöd blir en resurs för den 

lärande fast i ett informellt sammanhang. Även Dongping Zheng, Michael Bischoff och Betsy 

Gilliland (2015) visar i sin studie att engelsktalande spelare agerar som ett stöd i spelandet för 

de som har engelska som andraspråk så att de ska kunna förstå och delta i spelet.  

I en studie av Zheng et al. (2015) av två timmars spelande av WOW mellan en 

japansktalande spelare och en engelsktalande spelare identifieras flera tillfällen under 

spelandets gång där engelskkunskaperna hos den japanska spelaren utvecklades på varierande 

vis genom spelet. För att förtydliga själva lärprocessen som Zheng et al (2015) observerar 

kommer nu några exempel från transkriptionen i deras studie att redovisas.  

För att beskriva kort bakgrunden till följande utdrag, har de två spelarna 

kommunicerat över chattrutan i World of Warcraft under en längre period innan detta utdrag 

sker. De samarbetar i spelet för att komma vidare med sina ”quests”.  

” 5. (0:45:23.4) Conan: K now I have to go see Seargeant Wilem behind 

Northshire Abbey in Elqynn Forest  

6. (0:45:37.4) Mediziner: me too  

7. (0:45:53.2) Conan: I thought the word forrest need two rs  

8. (0:46:08.5) Mediziner: just one!  
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9. (0:46:26.5) Conan: im learning! lol  

10. (0:46:32.1) Mediziner: awesome :D” (Zheng m.fl. 2015. S.782). 

 I detta utdrag ur transkriptionen syns det tydligt att en inlärningsprocess sker. 

Personerna är benämnda ”Conan” och ”Mediziner”. I interaktionen mellan spelarna lägger 

Conan märke till instruktionen i ”questen” där stavning av ordet ”forest” skiljer sig från det 

han tidigare har skrivit och påpekar att han trodde att ordet stavades med två ”r” så stavningen 

skulle ha varit ”forrest” istället för den korrekta stavningen ”forest”. Som nämnt har spelarna 

kommunicerat en längre stund innan detta utdrag och i den tidigare kommunikationen har 

Conan använt den felaktiga stavningen av ordet. Efter detta utdrag där Conan frågar sin 

medspelare om stavningen och får bekräftat att det stavas med ett ”r”, börjar han att använda 

den korrekta stavningen i framtida kommunikationer i denna studie. Zheng et al. (2015) 

påpekar att detta exempel visar tydligt på processen där inlärning sker genom 

samarbetsspelande med en modermålstalare och hur spelet och instruktionerna inbäddade i 

spelet förser spelarna med möjligheter att komma till insikten om den korrekta stavningen på 

ett ord. Lärandeprocessen som sker i detta fall är vokabulärutvecklingen hos den lärande 

genom stöd från sin medspelare.  

 Följande utdrag är ytterligare ett exempel där spelaren utvecklar sitt 

vokabulärförråd med hjälp av spelets information och instruktioner samt med hjälp av sin 

medspelare.  

” 11. (0:31:43.6) Conan: is it like to gain something? i havent seen this verb 

before  

12. (0:32:00.9) Mediziner: yeah, there’s lots of vocabulary in this game that may 

be new  

13. (0:32:12.4) Mediziner: loot is kinda like to find something valuable  

14. (0:32:30.4) Conan: I learned new vocabulary today :)  

 “(Zheng m.fl. 2015. S. 783). 

I detta utdrag visar Zheng m. fl (2015) hur vokabulärutveckling sker då begreppet ”looting” 

kommer upp i informationsrutan i nedra vänstra hörnet på spelarens skärm. Conan visar att 

han inte förstår begreppet genom att ställa en fråga där han föreslår en betydelse för begreppet 

och tydliggör att han inte har stött på begreppet förut och Mediziner förklarar begreppet 
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genom att ge ett exempel på vad det kan innebär inom ramen för spelet. Till sist uttrycker 

spelaren själv att vokabulärförrådet har utvecklats under speltiden och detta är en del av den 

allsidiga kommunikationsförmågan som den svenska skolan ska utveckla hos elever genom 

engelskundervisning. Detta är endast två exempel från studien där processen där 

engelskkunskaper utvecklas hos spelaren är tydligt presenterade. Det finns fler exempel i 

denna studie som visar på samma resultat med språkutveckling, närmare bestämt 

vokabulärutveckling.  

 Zheng et al. (2015) drar slutsatsen att processen där inlärning äger rum är då 

spelare kommunicerar med varandra samt då informationsrutan och ”quest” instruktioner 

förser spelarna med texter att tolka och förstå. Även utdrag ur en annan studie utförd av 

Dongping Zheng, Michael F. Young, Manuela Maria Wagner och Robert A. Brewer (2009) 

tyder på att kommunikationen mellan spelare används för att öka förståelse då det uppstår 

svårigheter i språket.  

“17 LUL: i don’t know,what is global warming, could you tell me, Seafarer? 8:15:23  

18 SEA: i dont know,it is kinda hard to explain, but ill try. 8:15:54  

19 LUL: k. 8:16:02  

20 SEA: it is like when the.......... 8:16:08  

21 SEA: ahng on.............. ←idioms pick up trigger 8:16:11  

22 LUL: k. 8:16:14  

23 SEA: ok it is when like the tempature on earth increases as a result of increasign on 

greenhouse gases in out atmosphere. 8:17:09  

24 SEA: doe that make any sense?” (Zheng et. al 2009. S.498).  

 I detta avsnitt ser man att begreppet ”global warming” är svårt för den ena 

spelaren att förstå. Då agerar spelaren benämnd ”SEA” som en lärare och försöker förklara 

begreppet. Hen avslutar även med att kolla om hans förklaring hjälpte till med förståelsen. 

Som man kan se i detta utdrag finns det stavningsfel och grammatiska misstag från båda 

parter men kommunikationen är fungerande trots detta och målet med konversationen är att 

förstå ett specifikt begrepp. Här märks det även att spelarna är bekväma med att skriva till 

varandra trots att kunskaperna ibland brister. Den miljö som har skapats mellan spelarna 

underlättar att ett möte kan ske utan oro för bristen av begreppsförståelse och stavningsfel och 
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denna kommunikationen är grunden för att vokabulärförrådet hos en av spelarna utvecklas. 

Som nämnt tidigare i denna uppsats är syftet med detta arbete är att undersöka hur spelet 

bidrar till en allsidig kommunikativ förmåga som det kallas i Skolverkets ämnesplan för 

engelskundervisning. Denna allsidiga kommunikativa förmåga inbegriper olika förmågor 

däribland förmågan att använda sig av strategier för att förstå och göra sig förstådd och i detta 

fall utöka vokabulärförrådet. Detta är ett exempel på där denna kommunikationsförmåga; att 

använda sig av strategier för att förstå vokabulär utvecklas. Strategin som används här är att 

använda sig av sin medspelare som stöd för att förstå olika begrepp. 

Sundqvist (2019) beskriver även att processen där andraspråksinlärning sker hos 

spelare är starkt relaterad till den tid som ägnas åt spelande. Hon menar att resultaten av 

hennes undersökning kring vokabulärinlärning och onlinespel visar en stark korrelation 

mellan tiden som ägnas åt spel och hur mycket spelare utvecklas i vokabulärkunnighet. Denna 

slutsats drar hon efter en undersökning där hon jämför regelbundna spelare med de som inte 

spelar mycket eller inte alls (Sundqvist, 2019. S.104). Alltså räcker det inte med att sitta och 

spela vid ett eller två tillfällen för att märka att en inlärningsprocess har påbörjats hos spelaren 

utan att det krävs engagemang i spelandet för att denna process ska påbörjas och fortgå. 

Jabbari m.fl. (2019) bedömer att processen där andraspråksinlärning sker är starkt beroende 

av den interaktion som sker mellan spelare inom stora onlinespel. Alltså är det de verbala 

interaktionerna som öppnar för möjligheten att påbörja en process där andraspråksinlärning 

kan ske. Både Sundqvist (2019) och Jabbari et al. (2019) drar slutsatser som kan jämföras 

med de exempel som har presenterats ovan från Zheng m.fl. (2015) studie. I dessa exempel 

sker speltillfället under en tvåtimmarsperiod och interaktionen är ständig under denna tid. 

Detta tyder på en överensstämmelse mellan dessa forskares slutsatser, att både tid och 

interaktion har en avgörande roll i inlärningsprocessen vilket även demonstreras i de 

ovannämnda exemplen som har presenterats. Dessa slutsatser stödjer även det som 

presenterades i början av denna frågeställning där Saville-Troike och Barto (2017) lyfter 

vikten av att möta och interagera med modersmålstalare som agerar som stöd inom spelandet 

samt Zheng m.fl. (2015) som även påpekar att modersmålstalare är en resurs för spelare i sin 

andraspråksinlärning.  

 Sammanfattningsvis tyder forskningslitteraturen på att processen där barn och 

unga utvecklar sina engelskkunskaper genom spelandet av WOW sker i samband med 

kommunikation med andra spelare där spelare har möjlighet att använda varandra som 

resurser att ta sig vidare. De kan ställa frågor, be om råd och hjälp och lyssna på sina 
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medspelare för att förbättra sina andraspråkskunskaper. En annan viktig del av denna 

utveckling sker beroende på hur mycket tid som ägnas åt spelandet. Det finns en konsensus 

mellan forskare som lyder enligt ovanstående och att trots skilda forskningsmetoder och 

forskningstillfällen kommer forskare fram till liknande eller likadana resultat som 

överensstämmer med varandra och som fokuserar på interaktionen mellan spelare. Jag 

nämnde i inledningen att Zheng, Bischoff och Gilliland (2015) lyfter att det finns ett gap i 

forskningen när det gäller själva processen där inlärning av andraspråk sker genom spel, alltså 

hur inlärningen sker specifikt genom spelandet. Detta märktes tydligt då jag undersökte vad 

forskningen hade att säga om just denna frågeställning. Gapet i forskningen är tydligt då det 

inte finns så mycket information att hämta om själva processen. Däremot har ovanstående text 

visat på det lilla som finns att säga om just denna frågeställning, att tiden som ägnas åt spel är 

en mycket viktig faktor vid andraspråksutveckling och utveckling av 

kommunikationsförmågorna samt att kommunikationen som sker mellan spelare är också en 

betydande faktor vid utvecklingen av dessa förmågor och andraspråksutveckling.  
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5. AVSLUTNING 

I inledningen till denna uppsats förklarades det att texten är en forskningsöversikt som 

fokuserar på att undersöka vad forskningslitteraturen säger om den lingvistiska aspekten av 

elevers inlärning av engelska genom dataspelet World of Warcraft. Forskningsöversikten 

utgår från och besvarar tre frågeställningar som berör barn och ungas engelskkunskaper samt 

spelet World of Warcraft. Syftet med uppsatsen var att försöka skapa en tydligare bild av vad 

forskningslitteraturen säger och visar om processen där inlärning av ett andraspråk sker 

genom spelandet av WOW. Detta görs genom att presentera först var spelarna möter det 

engelska språket i spelet och sedan vad spelet bidrar med för att utveckla spelarnas 

kommunikationsförmåga och sist går djupare in på konkreta exempel av hur 

inlärningsprocessen ser ut. Syftet var även att uppsatsen förhoppningsvis skulle kunna fungera 

som ett hjälpmedel i skolor för att utveckla engelskundervisningen i en riktning som 

underlättar andraspråksinlärning hos barn och elever och som väcker intresse hos elever.  

 Den första frågeställningen i denna text fokuserade på att belysa hur World of 

Warcraft möjliggör för spelare att möta det engelska språket. Detta gjordes genom att först 

konstatera att World of Warcraft är ett spel där utveckling i spelet kräver en allsidig 

kommunikationsförmåga där mycket ingår, däribland tal, skrift, läsning och lyssnande och 

strategier för språkanvändning när svårigheter uppstår. Sedan, med hjälp av 

forskningslitteraturen, konstaterades det att engelska är lingua franca inom de flesta 

spelgemenskaper, inklusive WOW. Med denna fakta som bakgrund kan man konstatera att 

Warcraft möjliggör för spelare att möta det engelska språket.  

Texten presenterar därefter många tillfällen inom ramen för spelet där spelaren 

möter det engelska språket. Bytheway (2015) sammanfattar spelarens möte med det engelska 

språket genom att förklara att spelet förser deltagarna med muntliga och skriftliga 

instruktioner och bakgrundsberättelser, ledtrådar i form av skriven text, filmklipp med talad 

engelska och chattmöjligheter mellan spelare. Denna sammanfattning överensstämmer även 

med vad Chik (2014) presenterar som ett viktigt underlag för att ett möte ska ske mellan 

spelare och det engelska språket. Detta tas även upp av Zheng et al. (2015) som ger en 

detaljerad förklaring av de olika möjligheterna för spelare att möta engelska genom 

”questing” och chattrutan och dess olika funktioner. Reinders (2016) lyfter fram vikten av 

spelares interaktion med fiktiva karaktärer inom spelet som ger instruktioner och stöd för 

spelarna då de ska ta sig vidare i spelet. Zheng m.fl. (2012) belyser även en möjlighet för ett 
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möte mellan spelare och det engelska språket genom att lyfta fram vikten av kommunikation 

och interaktion mellan spelare.  

 Slutligen har jag därför konstaterat att möjligheterna för spelare att möta det 

engelska språket är närvarande konstant under spelandets gång och att det kan ske på många 

olika sätt. World of Warcraft förser spelare med en mötesplats för de människor som delar ett 

intresse för stora onlinespel och på så sätt förser spelet även spelarna med oändliga 

möjligheter att möta det engelska språket och därmed utvecklas. Som det berömda talesättet 

säger ”practice makes perfect” och enligt mig är WOW definitivt en plattform där detta 

talesättet kan testas.  

 Den andra frågeställningen syftar till att besvara hur World of Warcraft bidrar 

till utvecklingen av elevers kommunikationsförmåga. Närmare bestämt fokuserar denna 

frågeställningen mer specifikt på spelares förmåga att kommunicera och hur spelet kan bidra 

till att denna förmåga utvecklas. För att besvara denna frågeställning användes den samlade 

forskningslitteraturen för att redovisa vikten av att kommunicera med andra spelare i spelet 

både genom text och talad engelska. Återigen här görs det tydligt att en av de saker som 

WOW bidrar med är möjligheterna till kommunikation och interaktion med andra spelare. 

Kuure (2011) lyfter fram att samarbetet mellan spelare och delandet av kunskaper och 

färdigheter mellan spelare är båda bra källor för andraspråksinlärning.  

 Genom en studie av Zheng m.fl. (2015) görs det tydligt att en av de mest 

betydelsefulla faktorerna som bidrar till utvecklingen av en allsidig kommunikationsförmåga 

är själva kommunikationen som sker mellan spelare då de navigerar sig igenom spelets olika 

hinder. Precis som i resultatet av den första frågeställningen lägger resultatet av denna 

frågeställning stor vikt vid mötet med andra spelare. Det är möjligheten att möta andra spelare 

och delta i meningsfull kommunikation och interaktion som är den största bidragande faktorn 

till att kommunikationsförmågan utvecklas. Detta stödjs även av Jabbari m.fl. (2019), 

Bytheway (2015), Chik (2014) och Sundqvist (2019). Alla dessa forskare visar genom sina 

resultat av studier och forskning att de möjligheter till kommunikation med andra spelare som 

WOW öppnar för är den största bidragande faktorn till att spelare utvecklar sin 

kommunikativa förmåga.  

 Ryu (2013) lyfter fram perspektiv från en annan del av World of Warcraft och 

vad spelet bidrar med som utvecklar spelares kommunikationsförmåga och detta är 

onlinevärlden som öppnas för spelaren genom att ingå i en spelgemenskap som den i World of 
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Warcraft. Han lyfter fram att möjligheten för spelare att möta och interagera med kompetenta 

samtalspartners och modersmålstalare både i och utanför spelet är positivt för 

kommunikationsförmågans utveckling. Ryu (2013) framför även att dessa kommunikationer 

brukar bestå av mer avancerad engelska och därmed anser han att den kommunikativa 

kompetensen även blir gynnad. Även här är slutsatsen att kommunikationen är den viktigaste 

delen av World of Warcrafts bidrag till kommunikativ utveckling även om det i detta fall sker 

utanför spelet men fortfarande i anknytning till spelet.  

 Slutligen vill jag sammanfatta mina slutsatser för denna forskningsfråga med att 

World of Warcrafts möjlighet att förse spelare med möjligheten till kommunikation i alla dess 

former verkar vara det största bidrag som spelet har för utvecklandet av spelares 

kommunikationsförmåga. Enligt forskningen som har använts i denna uppsats verkar det 

finnas en samsyn mellan forskare som visar kommunikation med modersmålstalare och 

kompetenta samtalspartners är viktig del av kommunikationsutvecklingen för 

andraspråkselever.  

 Den sista frågeställningen i denna uppsats fokuserade på vad forskningen säger 

om hur själva processen där inlärningen av ett andraspråk ser ut. För att besvara denna 

frågeställning lyfte jag först en viktig bakgrund till hur andraspråksinlärning kan ske genom 

stora onlinespel. Enligt den forskningslitteratur som har presenterats, är det tydligt att 

gemenskapen som skapas genom World of Warcraft består av många spelare som har 

engelska som sitt modersmål. Det konstaterades även att dessa modersmålstalare ofta agerar 

som ett stöd för de som inte har engelska som modersmål. Dessa resonemang framförs av 

både Saville-Troike et al. (2017) och Zheng et al (2015) och de menar att modersmålstalaren 

blir som en resurs vid ett informellt lärandetillfälle.  

 Sedan redovisades två utdrag från en studie där tydliga inlärningstillfällen kunde 

urskiljas. Det gick att identifiera exakta tillfällen där spelare använde sig av sina medspelare, 

som var modersmålstalare, för att öka sin förståelse och därmed förbättra sina kunskaper inom 

andraspråket. Här anser jag att ovanstående resonemang att spelare kan använda varandra som 

resurser i lärandet blev bevisat och processen där detta skedde blev tydligt förklarat. Även här 

visar forskningsöversikten att flera av de forskare som har använts, Zheng et al. (2015), 

Saville-Troike och Barto (2017) och Jabbari et al. (2019), i denna frågeställning och deras 

slutsatser stämmer överens med varandra och stödjer att kommunikationen mellan spelare är 

nyckeln till framgångsrik utveckling av ett andraspråk.  
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 En sista viktig slutsats som Sundqvist (2019) lyfter fram i anknytning till 

processen där inlärning sker är att mängden tid som ägnades åt spelandet var en avgörande 

faktor för andraspråksinlärning. Hon menar att de spelare som ägnade mer tid åt att spela 

utvecklade bättre andraspråkskunskaper och de som spenderade mindre tid med att spela 

utvecklades inte lika fort. Detta är något jag anser vara en viktig punkt att lyfta trots att det 

inte är något som har belysts av andra forskare men som är viktigt att komma ihåg, särskilt för 

skolsammanhang då engelskundervisning är något som sker ständigt under elevernas år i 

skolan. Jag anser att andraspråksinlärning är en process och det räcker inte med en 

engelskalektion för att kunna engelska, därmed är den logiska slutsatsen att det inte räcker 

med ett speltillfälle för att lära sig engelska. Det är en process som kräver tid och arbete för att 

framgångsrikt utveckla sina andraspråkskunskaper.  

 

5.1 Didaktiska överväganden diskuteras och analyseras 

Tidigare i denna uppsats lyfte jag fram vad Skolverket (2011) har skrivit fram som del av 

syftet med engelskundervisningen. Däribland ingår en allsidig kommunikativ förmåga. 

Genom denna forskningsöversikt har jag tydliggjort hur World of Warcraft möjliggör för 

spelare att möta det engelska språket men jag har även tydliggjort vad spelet bidrar med och 

hur spelet bidrar till att en allsidig kommunikativ förmåga kan utvecklas hos spelarna. Med 

andra ord är World of Warcraft en väldigt god källa till andraspråksinlärning bland barn och 

unga och är därmed i linje med läroplanens syfte med engelskundervisning. Varför används 

det då inte som ett läromedel i skolan?  

 För att besvara denna fråga finns det flera punkter som behöver bli belysta. För 

det första är World of Warcraft ett fiktivt spel som består av våld där spelare förväntas döda 

andra fiktiva karaktärer och spelare. Detta är enligt min mening, problematiskt att introducera 

i en mellanstadieklass som ett uppmuntrande medel för lärande. Åldersgränsen för World of 

Warcraft är 12 år, och därmed är det endast elever i årskurs 6 som får spela och trots att dessa 

åldersgränser inte alltid följs på hemmaplan är det viktigt att skolan som auktoritet föregår 

med gott exempel och följer åldersgränserna som finns. Det kan även orsaka problem mellan 

skolan och föräldrar till barn som anser att spelet är ett olämpligt läromedel på grund av 

spelets våldsamma karaktär. 

 För det andra är World of Warcraft ett kostsamt spel där spelare får prenumerera 

för att skapa ett konto och detta är en månadskostnad. Det finns många skolor runtom i 
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Sverige där klassrum har för få lärare, extraresurser för elever är för kostsamma, klassrum är 

för små och många andra ekonomiska problem är aktuella och därmed är ett kostsamt 

läromedel inte något som bör prioriteras.  

 Trots detta finns det pedagogiska möjligheter med spelet och det vill jag här 

belysa för att förhoppningsvis underlätta användandet av World of Warcraft som ett 

hjälpmedel för skolor och lärare att inkorporera i engelskundervisningen. Sundqvist och 

Sylvén (2014) tydliggör i sin slutsats att det är nödvändigt för lärare att hitta en bro mellan 

klassrummet och stora onlinespel då barn och unga idag spenderar mer tid med det engelska 

språket utanför skolan än i skolan. Jag anser att det finns olika sätt att använda World of 

Warcraft som ett hjälpmedel i skolan för elever utan att använda själva spelet. För att 

förtydliga vill jag ge några exempel på hur jag anser att spelet kan vara värdefullt för 

engelskundervisning och de eleverna med ett spelintresse utan att korsa gränsen till att 

förespråka våld eller begära ett kostsamt läromedel till sina elever  

 Den första pedagogiska tillämpningen jag vill lyfta fram är ett exempel på en 

uppgift som kan ges till eleverna på engelskundervisningen. En förutsättning för att de ska 

kunna utföra denna uppgift är att de har spelat World of Warcraft eller har kunskaper om 

spelet och hur det fungerar. Därmed måste denna uppgift självklart anpassas efter de elever 

som inte är intresserade av denna sortens fritidsaktiviteter. Med detta menar jag att om man 

exempelvis har elever som är mer intresserade av fotboll eller filmer än spel så får deras 

uppgift utgå från det intresset istället för spelet. Uppgiften går ut på att skriva, på engelska, ett 

scenario eller en historia baserad på spelet. Eleverna får i uppgift att skapa en karaktär, 

namnge karaktären, beskriva klädsel, fraktionstillhörighet och vilken ”ras” som karaktären 

tillhör. Därefter får de i detalj beskriva ett scenario från spelet eller påhittat med utgångspunkt 

i spelets olika uppgifter. De får möjlighet att göra det med en klasskompis om de vill men all 

kommunikation om historien ska ske på engelska (om möjligt beroende på elevernas 

kunskapsnivå). Här kan läraren ta tillfället att arbeta extra mycket med elevernas kunskaper 

kring adjektiv, substantiv och verb för att förbättra kvalitén på engelskan och historien. På 

detta sätt kan spelet inkorporeras i elevernas skolvardag och deras intressen blir bemötta i 

deras uppgifter. Skolverket (2011) skriver följande: ” De ska också ges förutsättningar att 

kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av 

språkkunskaper.” (S.33. Skolverket, 2011). Detta är taget ur syftet för engelskundervisning i 

läroplanen och lektionsexemplet som presenterades ovan fyller de kriterier som läroplanen 
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vill förmedla med detta citat. Det blir en pedagogisk möjlighet att inkorporera spel i 

klassrumssituationer som elever kan finna intressant och relatera till. Det blir även en 

möjlighet för elever att visa upp kunskaper som de kanske inte i andra fall får tillfälle att visa 

och utifrån detta anser jag att motivation och självsäkerhet inom språket kan öka.  

 Om man söker efter fler pedagogiska möjligheter att inkorporera spel i 

klassrumssituationer finns det många möjligheter. Flera varianter på den lektionen som 

exemplifierades ovan går att skapa. Det kan exempelvis vara samma grundinstruktioner, med 

skillnaden att texten ska vara ett manus som eleverna sedan ska följa och spela in en scen från 

spelet utifrån sitt manus. I detta exempel får de både skriva och tala på engelska samtidigt 

som uppgiften kopplar till deras intressen. I annat fall kan det vara ett manus till en teater som 

de ska framföra på engelska och återigen får eleverna då öva på både talad och skriven 

engelska i ett ämne som intresserar dem.  

 Som jag nu har påvisat, finns det många möjligheter att inkorporera spelet i 

klassrumssituationer som kan vara gynnsamma för elevers andraspråksinlärning. Då jag inte 

har haft möjlighet själv att testa dessa förslag kan jag däremot inte med säkerhet gå i godo för 

att de är effektiva eller att de fungerar. Däremot kan det ses som ett förslag som kanske är värt 

att testa och observera hur det påverkar barnen och elevernas engelskkunskaper. Jag har 

nämnt tidigare att forskningen kring detta spel tyder på att de inlärningstillfällen som skapas 

genom spelet är baserat på de händelser och situationer som uppstår under spelandets gång 

och att detta krav på att kunna agera och kommunicera på engelska i specifika spelsituationer 

är svårt att återskapa i en klassrumssituation. Som lärare måste man då försöka hitta andra 

ingångar till spelet och det som verkar vara intressant för eleverna. Med det sagt, tror jag inte 

att man kan förvänta sig samma effektiva resultat från de ovanstående lektionerna som man 

kan förvänta sig av att elever ägnar tid åt flera timmars spelande men förhoppningsvis kan det 

vara någorlunda effektivt för elevers andraspråksinlärning eller motivationen och attityden till 

andraspråksinlärning.   
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7. BILAGOR 

Bilaga 1. 

- WOW → En förkortning av spelets namn, World of Warcraft. 

- Alliance och Horde → De fraktioner som finns att välja mellan inom spelet World of 

Warcraft.  

- Quest → uppdrag som ges ut till spelare inom spelet World of Warcraft för att 

spelaren ska komma vidare inom spelet. 

- XP → erfarenhetspoäng inom spelet som gör att spelaren ökar status och level. 

- Level → nivåer inom spelet. Spelare börjar på nivå 1 och kan nå nivå 110 genom att 

öka erfarenhetspoäng med avslutade uppdrag.   

- Chattruta → En liten fyrkantig ruta som visar sig i nedra vänstra hörnet av skärmen 

som kan användas för att kommunicera med andra spelare.  

- Whisper → en funktion som går att använda inom chattrutan för att göra meddelanden 

som skickas till vänner privata.  

- Dungeon → En plats inom spelet om kan likna en fängelsehåla där uppdrag måste 

slutföras inom en tidsram för att få unika och värdefulla belöningar. Dessa belöningar 

är generellt mer värdefulla och svåråtkomliga än vad som kan införskaffas genom 

vanliga uppdrag utanför platsen. Dessa uppdrag är även samarbetsbaserade, alltså kan 

man inte slutföra dessa uppdrag enskilt utan spelare behöver samarbeta och 

kommunicera för att genomföra uppdragen.  

- Skype och Discord → Kommunikationsplattformar som tillåter video- och röstsamtal 

samt kommunikation genom chatt. Dessa plattformar kan installeras på datorer och 

mobilenheter. 

- Fraktion(er) → Inom spelet finns det två olika sorters spelare som kan väljas, Horde 

eller Alliance. Dessa två betecknas som två olika fraktioner. Delar av en helhet då hela 

spelet är helheten.  
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- Raser → Inom ramen för spelet kallas de olika typer av karaktärer som finns att välja 

mellan för olika raser bl.a. präst och dvärg är två olika raser. 

- Spelkaraktärer → karaktärer inom spelet som inte styrs av andra spelare utan är 

programmerade in i spelet från början. Dessa ger information, questar, belöningar och 

instruktioner till riktiga spelare. 

 

 

Bilaga 2. 
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Bilaga 3. 
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Bilaga 5.  

 

 

 


