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Elevers vardag består till stor del av skärmar. För många elever är datorstolen eller tv-soffan det 

första de sätter sig i när de kommer hem från skolan. Detta datorspelande har bekymrat en del 

föräldrar och även lärare. Påverkar detta våra barn och elevers prestation och förmågor som de 

behöver använda i skolan? Fler och fler studier och artiklar skrivs och undersökningar utförs 

kring den nya generationen som inte kan låta bli alla skärmar och att spela dator-och tvspel i 

timmar i sträck. Finns det några positiva sidor med det här fenomenet? Kan det även vara så att 

det går att ta in denna värld bakom skolans dörrar och med hjälp av den motivera eleverna och 

faktiskt lära sig från spelen och utöka sina språkliga förmågor? Att detta är möjligt har visats av 

flera forskare och i vår litteraturstudie sammanfattar vi olika syner och teorier inom ramarna för 

detta arbetsområde.  

Vår studie syftar till att ta reda på hur datorspel kan användas i undervisningen och hur det kan 

påverka det engelska ordförrådet hos våra elever. Vi har också försökt bilda oss en uppfattning 

om vilken typ av genrer inom datorspel som bäst gynnar elevernas engelskkunskaper och vilken 

inverkan det språk som används i spelvärlden kan ha på den formella engelska som lärs ut i 

skolan. Vi presenterar även olika sorters speltyper och resonerar kring vilka som kan motivera 

eleverna till att lära sig samtidigt som de har roligt och förbättrar sina engelskkunskaper. För att 

få svar på våra frågor har vi granskat vetenskapliga artiklar och litteratur som vi har funnit via 

olika sökmotorer på internet. Vi har kommit fram till att spelvärlden på flera olika sätt kan 

påverka elevernas språkliga förmågor, men att det krävs en involverad och kunnig lärare för att 

ta vara på möjligheterna som ges. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle finns det många tekniska möjligheter att skapa ett större engagemang hos 

elever att vilja lära sig det engelska språket. Datorer spelar en allt större roll i undervisningen i 

skolan såväl som i elevernas vardagsliv. Den framåtgående tekniken öppnar nya dörrar för 

engelskundervisningen som eventuellt kan tas tillvara, både som en motivation och som ett 

verktyg för att förbättra ordförrådet. Motivationen är en viktig förutsättning för lärandet och i 

datorspel finns många delar som kan användas i skolan för att förbättra elevernas förmågor i 

engelska samtidigt som de stimulerar elevernas motivation.  

Dagens samhälle består mer än någonsin av skärmar, sociala medier och ny teknik som vi 

dagligen präglas av. Fritidsaktiviteterna övergår allt mer från att sparka boll till att döda monster 

och leva sig in i en virtuell fantasivärld som mer och mer distanseras från det verkliga livet. 

Många ifrågasätter om detta spelande verkligen är bra för våra barn och unga, särskilt med tanke 

på allt våld som sker i de pixlade skärmarna. Allt mer tar vi in appar och ny teknik i skolans 

värld, men ännu har vi inte involverat spel i form av konsoler och större skärmar än elevers 

iPhones. Finns det något lärorikt i detta spelande, eller gör det bara att man får fyrkantiga ögon? 

Spelandet har dock inte bara negativa sidor. Det finns virtuella världar som är fyllda av äventyr 

och fantasi, där barnen i många fall kommunicerar med människor från olika delar av världen. 

Engelska är huvudspråket i spelens värld och vi vill ta reda på hur datorspel påverkar ordförrådet 

hos elever i åldrarna 8-12 år. Enligt läroplanen ska eleverna ges möjlighet att med hjälp av 

undervisningen lära sig att förstå talad och skriven engelska samt att formulera sig och samtala 

med andra i tal och skrift (Skolverket, 2011, s. 30). Skolverket säger också att eleverna ska lära 

sig att anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. Vi vill undersöka om 

spelvärlden kan bidra till att uppnå de här målen på ett motiverande sätt.  

  

2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår studie är att ta reda på hur datorspel kan användas i engelskundervisningen och 

hur de kan inverka på det engelska ordförrådet hos elever i åldrarna 8-12 samt vilka typer av spel 

som kan användas. 
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Detta syfte vill vi uppnå genom att ta ställning till följande frågor:  

• Hur kan datorspel användas på ett lärorikt sätt i skolans engelskundervisning? 

• Vilka typer av spel kan gynna utvecklingen av det engelska ordförrådet? 

• Hur påverkar förkortningar i ”datorspråket” det grammatiskt korrekta språkbruket som 

elever lär sig på engelsklektionerna i skolan?  

  

3. Bakgrund 
För elever i åldrarna 8-12 kan det ibland kännas omotiverande och onödigt att ta till sig av den 

kunskap som skolan delger. Det är en utmaning för lärare att med hjälp av sin undervisning 

försöka skapa ett intresse och ett engagemang hos eleverna på samma sätt som spel i många fall 

gör. I syftet för engelska står det att eleven ska ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta 

innehållet i språk och texter i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. 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, 

2011, s. 34). Detta går även ihop med den sociokulturella teorin som Vygotsky förespråkar om; 

att lära sig med hjälp av andra. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet grundar sig i effekterna av social interaktion, språk och kultur, 

och hur det påverkar inlärningen. Vygotsky betonar betydelsen av barnens sociala interaktion för 

den kognitiva utvecklingen i sin teori. Han menar att det är barnens omgivning och människorna 

runt omkring som barnen först lär sig av. Barnen lär sig främst av föräldrarna och lärare, men 

behöver även utforska själva i andra miljöer för att utvecklas. Att barn får lära sig av andra barn 

och vuxna är ideellt för att de ska kunna utvecklas på egen hand. Ensam kan barnet inte lära sig 

något nytt utan måste hamna i "den proximala utvecklingszonen" som Vygotsky benämner det 

som. Saniye Öztürk jämför detta med barn i skolan som försöker strukturera upp sina kunskaper 

och kan reda ut dem bättre med hjälp av mer kunskapsrika människor såsom lärare. När eleverna 

får hjälp av lärare i den här sociala interaktionen, är eleverna i sin proximala utvecklingszon 

(Saniye Öztürk, 2015, s.154). Denna teori är betydelsefull i vår studie då den behandlar olika 

möjligheter och ger förutsättningar för sociala interaktioner via datorn som hjälpmedel för 

lärande, förståelse, skapade och kommunikation. Syftet i engelskämnet nämner även att 
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undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av 

språkkunskaper (Skolverket, 2011, s.34). I läroplanens avsnitt om skolans värdegrund och 

uppdrag slår Skolverket fast att utbildningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära (Skolverket, 2011, s.7). Detta kräver att eleverna finner motivation till att 

vilja lära sig. 

3.2 Motivation 
Det finns flera olika sätt att gå till väga för att skapa motivation hos elever och det finns olika 

syn på vilken väg som är den bästa. Minten (2017, s. 15) betonar vikten av metakognition som 

innebär att elever ska vara medvetna om, samt kunna reflektera kring, sitt eget lärande. Hon 

menar att om eleverna är medvetna om hur och när de lär sig kan de skapa strategier för att 

främja sitt lärande och att detta är en viktig aspekt för att öka motivation. Sundqvist menar 

däremot att det omedvetna lärandet kan vara ett bra sätt att skapa motivation. Från elevernas 

fritidsaktiviteter finns det mycket att hämta och idag består en stor del av dessa aktiviteter av att 

spendera tid framför skärmar. Sundqvist (2009, s. 25-26) betecknar dessa fritidsaktiviteter som 

”extramural English” och menar att de kan fungera som omedvetna lärandesituationer. Ända 

sedan datorspel blev en del av elevers vardag har skolan försökt att involvera fantasy-elementet i 

diverse lektioner och aktiviteter för att skapa ett genuint intresse hos elever. Böcker har blivit 

gjorda till filmer som vidare har blivit till spelvärldar (t.ex. Tolkiens böcker om Sagan om 

Ringen och J.K Rowlings böcker om Harry Potter). Det som inkluderas på lektionerna, såsom 

t.ex. böcker och filmer, är ofta influerade av äventyrselementet i ett lärorikt syfte. Att få en 

guldstjärna i kanten på glosförhöret har dock inte samma dignitet som att vinna över den svåra 

bossen i spelet hemma framför datorskärmen. Spelandet kan locka fram en envishet och 

kämpaglöd hos eleven, en sida som skolans uppgifter sällan lyckas stimulera. Att få barn att vilja 

lära sig är svårt om läraren inte gör lärtillfället roligt och meningsfullt. Ett spel som spelas på 

fritiden är frivilligt, roligt och utmanande och har uppdrag, mål och olika nivåer (levlar) som är 

stimulerande och uppslukande att sätta sig in i. Det är en säker miljö att våga ta risker i där 

spelaren måste utveckla kunskap och erfarenheter för att kunna fortsätta framåt i spelet. Däremot 

kan spel, på samma sätt som skolan, ibland skapa en frustration hos spelaren om hen kör fast 

(Kenzie & Joseph, 2008, s. 644). 

Finns det datorspel som skulle kunna inkluderas i undervisningen och skapa ett givande 

lärtillfälle för elever i skolan samtidigt som de stimulerar deras motivation och lust till att lära, 
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utan att helt ta bort fokus från lärandet? För att göra det lättare att förstå hur datorspel skulle 

kunna integreras i undervisningen och vilka spel som skulle kunna lämpa sig för detta vill vi 

introducera de olika speltyper som finns. 

3.3 Speltyper 
Spelvärlden är stor och innehåller många genrer och speltyper. Enligt Kenzie och Joseph (2008, 

s. 5) finns det sex stycken olika typer av aktiviteter i spel; Aktiva, Utforskande, Problemlösande, 

Strategiska, Sociala, och Kreativa. Spel kan innehålla en eller flera av dessa. World of Warcraft 

(WoW) är ett av få spel som kan sägas innehålla samtliga.  

I aktiva spel måste spelaren agera snabbt för att klara sig. Uppdragen kan gå på tid och om 

spelaren inte håller tiden är risken att hen behöver börja om från början. Att vara snabbtänkt och 

fingerfärdig är optimalt för denna typ av spel. Grand Theft Auto är ett exempel. 

Utforskande spel handlar om att kunna hitta i olika miljöer och att kunna ta sig vidare. Att lära 

känna sin miljö är viktigt för att klara sig i situationer som också t.ex. kan innefatta aktivt spel. 

Call of Duty är ett exempel på ett sådant spel. 

Problemlösande spel innehåller ofta pussel och utmaningar som ska lösas. Detta hänger också 

ihop med att utforska sin miljö för att kunna ta sig vidare. The Last Guardian är ett exempel på 

spel som verkligen är prövande för ens egna fantasi. 

Strategiska spel är ofta spel som baseras på egna val. Spelaren väljer själv vilket uppdrag hen vill 

utföra och hur hen vill gå tillväga för att komma vidare. Ett exempel på detta är The Sims, där 

spelaren kan välja hur hen vill bygga sitt hus och vad ens ”simmar” ska göra. 

Sociala spel är de spel där spelaren fokuserar på samarbete och interaktion med andra spelare. 

Det kan antingen ske muntligt eller skriftligt via en chatt. Skjutarspel som spelas online, t.ex. 

Battlefield är ett socialt spel. 

Kreativa spel är de spel där spelaren får skapa själv, t.ex. Zoo Tycoon, där spelaren får bygga sitt 

eget zoo. 

Det finns också de spel som är tillverkade för undervisningssyfte, såkallade "serious games" som 

försöker att efterlikna de vanliga datorspelen, som t.ex. Playing History. Kearney (2005) har i sin 

undersökning kommit fram till att dessa undervisningsspel inte är lika gynnsamma som andra 
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speltyper i syftet att stimulera elevers motivation för att i dessa spel blir syftet med 

undervisningen för tydligt för eleverna. 

 Mycket av den forskning vi har granskat har involverat en viss typ av spelkategori som omfattar 

alla dessa speltyper. Vi nämnde tidigare World of Warcraft som är ett omtalat spel inom denna 

spelkategori, nämligen MMOG. 

3.3.1 MMOG  
Spel där spelaren kan interagera med andra från resten av världen kallas för MMORPG 

(massively multiplayer online role-playing games) eller MMOG (massively multiplayer online 

games, en enklare förkortning som vi kommer använda oss av i denna studie). Denna 

spelkategori är i många forskares ögon en guldgruva för lärandet och den språkliga utvecklingen 

hos elever. Anledningen till detta är bland annat att den här typen av spel förutsätter att spelaren 

kommunicerar med andra på engelska för att kunna ta sig vidare.  

En spelstruktur som är gemensam för MMOG-spelen är att de innehåller olika typer av uppdrag. 

När dessa uppdrag slutförs får spelaren poäng och möjlighet att ta sig vidare i spelet. 

Integrationen och samarbetet med andra spelare är i den här typen av spel en förutsättning för att 

ta sig vidare till nästa nivå ("levla"). Sykes, Reinhardt och Thorne (2010, s. 10) menar att 

MMOG, som t.ex. WoW, inte bara ger spelaren möjlighet att använda det engelska språket utan 

faktiskt kräver att hen gör det genom att integrera med andra spelare som kan komma från andra 

delar av världen. De menar också att den här typen av uppdrags-baserade spel är relevant för 

inlärningen av det engelska språket, exempelvis i spelens chattfunktion där spelare får ta del av 

varandras språkliga kunskaper, såsom hur ord stavas och hur meningar är uppbyggda. Däremot 

kan det också uppstå felstavningar och felaktiga meningsuppbyggnader, vilket istället kan ha en 

negativ inverkan på spelarens engelskkunskaper. 

Steinkuehler (2010) har i sin artikel undersökt WoW som ett potentiellt läroverktyg och vilka 

positiva effekter spelet har på språket. Hans undersökningar har inspirerat många lärare, 

däribland Gillispie, att ta del av spelvärlden och använda den som en inlärningsmiljö för att 

motivera elever. 

3.4  Spelvärlden som inlärningsmiljö 

Under de senaste decennierna har forskning kommit fram till att elevers fritidsaktiviteter kan 
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vara gynnsamma vad gäller inlärning och motivation. Få inom skolans verksamhet är insatta i 

spelvärlden och många har också en negativ inställning till att sitta framför datorer i flera timmar 

i sträck. Prensky (2006) har skrivit en avhandling med syftet att sprida en positiv bild och ett 

nytänkande kring elevers egna världar och hur dessa tar sig uttryck i datorspel. Prensky anser att 

de som är negativt inställda till spelvärlden ofta är människor som aldrig har prövat att spela 

själva. Enligt Gee, som skriver förordet i Prenskys bok, kan böcker jämföras med spel i 

inlärningssyfte. Han menar att det ena inte är bättre än det andra för barn och ungdomar, utan att 

det beror på hur vi använder respektive material. "What's most important is how they are used or 

abused." (Prensky, 2006, s. xix). Däremot kan det enligt Kirriemuir (2002, s. 6) vara 

överbelastande och krävas mycket extra jobb som lärare för att planera, strukturera, genomföra 

och bedöma en lektion med ett helt nytt system. Det krävs också att läraren är insatt i och har 

mycket kunskaper om spelet och hur det är konstruerat för att lära ut det till sina elever. Läraren 

måste också kunna kontrollera att materialet används rätt och att strukturen och reglerna i spelet 

inte prioriteras över inlärningssituationen (CTD, 2017 s. 4) 

Parker och Lepper (1992, s. 625) beskriver i sin artikel det faktum att det i skolsammanhang 

länge har försökt skapas lärandesituationer och aktiviteter innehållande fantasy-elementet för att 

fånga elevernas intresse och skapa en motivation att lära. De menar att den här typen av lärande 

inte enbart är lustfyllt utan också effektiviserar elevernas lärande och gör det lättare för dem att 

komma ihåg det de lärt sig. Sandberg, Maris och Hoogendoorn (2014) menar att äventyrs-och 

målbaserade spel har en större inverkan på inlärningen av engelska än spel som är tillverkade i 

undervisningssyfte. De beskriver i sin artikel hur de har genomfört en undersökning med två 

grupper elever för att försöka ta reda på om detta stämmer. Jessen (1999, s. 286) beskriver också 

datorspel som kan fungera som "en ny mulighed for etableringen af sociale "legerum" som alla 

kan besöka oavsett kulturell bakgrund, kön eller tidigare kunskaper och förmågor. Steinkuehler 

och Squire (2014, s. 4) menar att tv-och datorspel erbjuder spelaren möjligheter att använda sitt 

språk i ett rikt, virtuellt och, i många fall, socialt sammanhang. 

 

4. Metod 
Materialet som vi har använt oss av är vetenskapliga artiklar och undersökningar som använder 

både kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvalitativa metoder (som består av intervjuer och 
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diskussioner) gav oss en djupare analys och insikt kring ämnet och kvantitativa metoder (som 

består av generaliserbara och statistiska resultat) gav oss en översikt över elevers olika val och 

åsikter kring ämnesområdet. Vi har funnit ett stort urval av artiklar, både nyare och äldre samt 

internationella och nationella för att ge oss ett så brett och omfattand perspektiv till våran studie 

som möjligt.  

4.1 Tillvägagångssätt 
När vi sökte efter lämpligt material använde vi främst söktjänsterna ERIC, PsycInfo och Google 

Scholar. Innan vi sökte på orden såg vi också till att allt vi fick upp var "peer reviewed" för att vi 

skulle kunna använda avhandlingarna i våran studie. Sökord som vi använde var: "computer 

game*"(2799 träffar). För att reducera antalet träffar använde vi sökordet "computer game*AND 

teaching" och landade på 1055 träffar istället. Vi testade fler sökord som "English learning AND 

gam*" som fick alldeles för många träffar (5005 träffar). Vi fortsatte med "game activity AND 

educat*" och fick 3015 träffar. Här märkte vi också av flera som handlade om vanliga brädspel 

istället för datorspel och fick utesluta dem. För att få en bredare teoretisk bakgrund till våra 

forskningsfrågor, fortsatte vi söka i b.la. Swepub för att rikta in oss på det sociokulturella 

perspektivet. Sökordet "sociokulturell*" och fick 234 träffar. Vi försökte komma ännu närmare 

med sökningen "sociokulturell* och datorspel*" vilket bara gav två träffar. Vi gick över till 

ERIC för ett bredare utbud av avhandlingar och testade oss fram med olika sökord och landade 

på en "sökmening"; "sociocultural* and lear* and comput* and vygotsky". Vygotsky har en stor 

roll i den sociokulturella teorin, och att söka på hans namn gav många träffar även tillsammans 

med de andra sökorden. Utifrån resultaten på dessa sökningar fortsatte vi att kedjesöka från 

referenslistorna på de artiklar vi fann relevanta för vår undersökning. 

4.2 Urval 
Av de olika texterna vi fått fram utifrån våra sökord har vi valt att sålla bort de som inte varit 

relevanta för våra forskningsfrågor. Vi har också fokuserat på åldersgruppen 8 till 12 år och har 

därmed uteslutit de texter som har behandlat andra åldrar. När vi har använt oss av sökordet 

”game” har vi fått träffar på många typer av spel, såsom lekar och brädspel, vilka inte har varit 

relevanta för oss och har därmed uteslutits. 

De källor och arbeten som har granskats har vi sammanställt i en tabell nedan. 

Författare År Publikationstyp Titel 
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5. Resultat 
Vi har granskat, analyserat och sammanfattat ett antal vetenskapliga artiklar och litteratur som på 

något sätt berör datorspels inverkan på det engelska ordförrådet och användning av datorspel i 

undervisningen. Inställningen till att integrera datorspel i undervisningen har visat sig vara något 

delad men de flesta studier som vi refererar till visar på positiva inlärningsresultat. Nedan 

kommer vi att sammanfatta de studier vi har tagit del av.   

5.1 Spelandets inverkan på motivationen 
Något som lärare länge har strävat efter är att försöka fånga elevers intresse och skapa en 

motivation till att lära. För att lyckas med detta har de ofta inkluderat fantasy i olika former i 

engelskundervisningen. Parker och Lepper (1992, s. 625) menar att det finns många teorier som 

visar att motivation ligger till grund för hur effektivt elever tar till sig ny kunskap. Den första 

studien i den undersökning de genomförde inriktade sig på fantasy- elementet som motivation. 

Fyra olika sorters lektioner i engelska hölls för att lära eleverna grundläggande kommandon i ett 

programmeringsprogram. 47 elever, i åldrarna 8-10, fick olika uppgifter att genomföra. 1 av 4 

lektioner var fantasyinfluerad, vilket bland annat innebar att problemen presenterades i form av 

enkla historier och innefattade pirater, astronauter och detektiver. Eleverna fick sedan välja 

vilken lektion de tyckte bäst om. Majoriteten av eleverna tyckte bäst om den fantasyinfluerade 

lektionen. Utifrån resultatet av studie 1 gjordes en ny studie som fokuserade på skillnader i 

inlärning beroende på motivationen hos eleverna vid en "vanlig" lektion, där eleverna får arbeta 

med arbetsblad, papper och penna, jämfört med en lektion som var fantasyinspirerad. Fyra nya 
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lektioner styrdes upp i samma programmeringsprogram, men denna gång var det en ny grupp av 

slumpvalda elever som deltog (19 killar och 13 tjejer). Eleverna fick välja en av tre grupper av 

uppgifter; individualiserad fantasy, tilldelad fantasy eller ingen fantasy. Efter att eleverna valt 

grupp testades de i sina programmeringskunskaper och några blev intervjuade om sin smak 

gällande speltyper. Resultatet visade på att de flesta elever inte bara föredrog den 

fantasyinspirerade undervisningen utan också med hjälp av denna klarade att genomföra fler 

uppgifter. Kinzie och Joseph (2008, s. 643) håller med om att motivation har en stor inverkan på 

lärandet och menar att spel kan vara ett bra sätt att skapa motivation. De genomförde en 

enkätundersökning, där 42 mellanstadieelever från Atlantic City medverkade, för att försöka ta 

reda på vilken typ av spel som lockade eleverna mest. De olika spelkategorier som undersöktes 

var aktiva spel, kreativa spel, utforskande spel, sociala spel, problemlösande spel och strategiska 

spel. De kallade undersökningen för "Educational Game Preferences Survey". Resultatet av 

undersökningen visade att utforskande spel var den typ av spel som tilltalade eleverna mest. 

Typen av spel har visat sig spela roll gällande elevers motivation för lärandet. Forskning har 

visat att elever inte tycker att spel som är gjorda för undervisning (educational games) är roliga 

just på grund av hur de är uppbyggda. I dessa spel blir det tydligt för eleverna vad de förväntas 

lära sig och lärsituationen står i centrum vilket överskuggar den del av spel som eleverna 

vanligtvis tycker är underhållande, nämligen den del som är utforskande och fylld med spänning 

(Kearney, 2005, s. 2). 

5.2 Spels inverkan på det engelska ordförrådet 
Gee (i Prensky, 2006, s. xix) frågar sig huruvida datorspel är bra eller inte för barn och unga. 

Han menar att allt material som vi använder i undervisningen kan användas på ett bra eller dåligt 

sätt, oavsett om det är ett datorspel eller en bok. Det beror på situationen och hur de används. 

Gee skriver att de negativa effekterna av datorspelandet ofta har överskuggat de positiva. Han 

anser att den positiva inverkan spelandet kan ha på lärandet har blivit förbisedd och hävdar att 

föräldrar skulle kunna bidra till sina barns utveckling av det engelska ordförrådet, stavning och 

meningsbyggnad genom att integrera fler spel i hemmet, såsom olika typer av tv-och datorspel. 

Detta inlärningssätt speglar sig även i det sociokulturella perspektivet där hjälp av en förälder 

bidrar till barnens utveckling i den proximala utvecklingszonen. (Saniye Öztürk, 2015, s.154) 

Sandberg, Maris och Hoogendoorn (2014, s. 120) genomförde en undersökning där de försökte 

ta reda på om ett spel som är utformat som ett äventyr kan ha en positiv inverkan på det engelska 
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ordförrådet. De delade in 106 elever i två grupper, grupp A och grupp B. Medelåldern i grupp A 

var 8 år och 9,5 månader. I grupp B var medelåldern 9 år. Grupperna fick använda sig av två 

olika sorters spel i form av appar på sina telefoner som ett stöd till den engelskundervisning de 

fick ta del av i skolan. Engelskundervisningen behandlade ”djur från zoo” och ”grannskap”. Den 

första appen benämner de MEL-original (mobile english learning). Denna app innehöll till 

exempel animerade klipp på djuren från zoo med en engelsktalande berättare, olika sorters 

frågesporter om djuren samt pussel. Den andra gruppen fick använda sig av en app som benämns 

MEL-enhanced som hade samma innehåll som MEL-original men istället utspelade sig som ett 

äventyrsspel där djuren hade rymt från zoot och spelaren var tvungen att fånga in dem igen. 

Utifrån för-och eftertest kunde Sandberg, Maris och Hoogendoorn se att de elever som hade 

använt sig av MEL-enhanced hade förbättrat sitt engelska ordförråd i de aktuella områden som 

undervisningen behandlat, tex ord som rör grannskapet och namn på olika djur som lever på zoo,  

avsevärt mer än de som hade använt MEL-original.  

För att återkoppla till MMOG-spelen, berättar Sykes, Reinhardt och Thorne (2010, s. 14-15) om 

två spelare från spelet WoW, en engelsktalande och en rysktalande, som samarbetade i ett 

uppdrag och kommunicerade till största del med hjälp av engelska, men också till viss del på 

ryska. Spelarna träffades i ett uppdrag (quest) där den ena spelaren jagade drakar och den andra 

gjorde läder av drakarnas skinn. Istället för att tävla mot varandra, samarbetade de för att 

effektivisera sig i spelet och spelade tillsammans under en tid. Under spelets gång diskuterade de 

inte bara uppdraget utan pratade också om bland annat populärkultur, sina hem och sina skolor. 

De använde sig av engelska när de kommunicerade med varandra och planerade sina framtida 

uppdrag ihop. Thorne märkte under spelets gång, att spelarnas strategier gick att jämföra med 

undervisningen i ett språkklassrum. De bekräftade varandras förståelse med jämna mellanrum, 

för att försäkra sig om att båda förstod uppdraget på samma sätt. Den engelsktalande spelaren 

pratade också under tiden med en kompis från Ukraina för att få hjälp med ryska fraser, som 

också gjorde att de kunde förstå och kommunicera med varandra bättre. De hjälpte varandra även 

med hur ord i chatten stavades och uttalades för att kunna lära sig av varandra och utveckla sina 

språkliga förmågor. De hjälpte varandra att översätta och tog tillvara varandras erfarenheter i 

spelet. Det den ena spelaren var bättre på, kunde den andra ta hjälp av och tvärtom. Författarna 

menar att de genom sitt samarbete och sin kommunikation i spelet bidrog till varandras 

språkinlärning. Utifrån deras resultat anser de att multiplayerspel är ett bra komplement för att 
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utveckla språkliga förmågor och att det inte bara bör användas vid enstaka tillfällen. Genom en 

social interaktion och ett utbyte av kunskaper bidrog spelarna till varandras språkutveckling och 

de båda utvecklades i deras proximala utvecklingszon (Saniye Öztürk, 2015, s.154). 

5.2.1 "Datorspråkets" påverkan på den formella engelskan  
Prensky (2006, s. 42) beskriver föräldrar och barn/elever som ”Digital Immigrants” (föräldrar) 

respektive ”Digital Natives”(barn). Han menar att det i den digitala världen finns ett nytt sätt att 

kommunicera på, ett språk som inte Digital Immigrants är bekanta med. Detta språk kallas för 

IM (instant messaging) och är också känt som chattspråk (”real-time texting”). Språket har 

skapats utifrån de färdigheter som spelen kräver, att kommunicera snabbt och effektivt. Att 

skriva ut fullständiga ord tar för lång tid och därför har förkortningar och det egna språket IM 

uppkommit. Rättstavade ord är ersatta med förkortningar som går fort att läsa. Några exempel är 

”k” för OK, ”c” för see, ”u” för you. Även siffror används för att ersätta ljudliknande ord, t.ex. 4 

(for) och 2 (to). Siffror ersätter även bokstäver som liknar utseendet på bokstaven som t.ex. 3 

(E). För att varna de andra i chatten att en förälder kommer in i rummet använder barn 

förkortningen POS (parent over shoulder). 

Prensky har under sin tid som forskare tagit del av både negativa och positiva åsikter från 

föräldrar som har barn som deltar i spelvärlden. Enligt honom är det många som tror att IM som 

språk är ”the death of spelling” men historier från positiva föräldrar överväger de negativa. 

Föräldrar som Prensky har intervjuat berättar om sina barn, som har kommunikationssvårigheter 

såväl i vardagen som skriftligt i skolan (t.ex. på grund av blyghet), men som i ”norm-free 

environments” i spelens värld har utvecklats enormt på grund av IM språket, där den enda regeln 

är att spelaren ska göra sig förstådd (s. 42). Prensky argumenterar även mot dem som hävdar att 

tekniken inte kan förmedla känslor med hjälp av ansiktsuttryck. I IM språket har Digital Natives 

nämligen involverat ”emoticons” (smileys som har olika ansiktsuttryck) och faktiska ord för att 

beskriva sina känslor som t.ex. ”<grin>”. Med hjälp av spelet Second Life beskriver Childress 

och Braswell (2006, s. 188) hur denna kommunikation i spelen kan användas i ett klassrum, utan 

att utesluta varken IM språket eller direktkommunikation. Eleverna kommunicerade både via ett 

chattfält där de chattade med varandra på IM språk samt pratade med varandra i klassrummet 

genom spelets gång. 
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Enligt Prensky kan IM-språket också ha sina nackdelar, då ”automat-rättstavning” inte existerar 

och språket är informellt, eftersom det är elevernas eget språk. Språket som ingår i spel utanför 

chattfältet kan dock gynna det engelska ordförrådet. Utanför chattfältet är engelskan som visas 

på skärmarna formellt skriven och orden rättstavade, vilket enligt Prensky kan ha en positiv 

inverkan på elevernas ordförråd. Det är trots allt möjligt att ha ett gott ordförråd utan att kunna 

stava felfritt, detta ger chattfältet goda möjligheter att utveckla. Engelskan som visas på 

skärmarna består av nya ord och är på en helt annan nivå än den som eleverna får lära sig i 

skolan (Prensky, 2006, s. 151). Många ord från spelens värld har bland annat blivit en del av 

ordböcker, som t.ex. ”avatar” och ”LAN”(local area network).  Sykes, Reinhardt och Thorne 

(2010, s. 10) poängterar dock att språket som används ofta är ett språk relaterat till spelkulturen 

och att fraser som ”heal!” eller ”buff plz” används frekvent, vilket kan ha en påverkan på 

spelarens formella engelska ordförråd. 

5.3 Hur kan datorspel integreras i klassrummet? 
Under flera decennier har man försökt att ta vara på elevers spelande och även skapat 

spelmaterial där lärandet är i fokus. 1998 skapades "The Lightspan Project", vilket är ett projekt 

som har konstruerats utifrån målet att tillverka spel i lärosyfte (Kirriemuir, 2014, s. 7). Speljätten 

Sony var involverad i detta projektet och spelserien tillverkades både till Playstation och PC. När 

spelserien släpptes riktades mångas ögon mot det nyskapade läromedlet. Sedan dess har fler och 

fler lärare blivit inspirerade av denna nya teknik och en av dem är Gillispie (Kelleher, 2014). 

Han är en av de lärare som tror på att spelens värld kan hjälpa elever att lära. På West Pender 

Middle School i Burgaw, N.C, har Gillispie, inspirerad av Steinkuehlers, Compton-Lilly och 

Kings undersökning kring WoW (2010), skapat ett projekt inriktat på att utveckla en läroplan för 

att hjälpa ”at-risk students” att få motivation till att lära sig och ta till sig av den kunskap de 

erbjuds i skolan. Han har bland annat skapat en ”after school club” som elever med svårigheter 

uppmuntras att gå till. Projektet skulle bidra till att förbättra elevernas akademiska kunskaper och 

deras läskunnighet genom att låta dem utföra vissa uppdrag som Gillispie hade skapat. Kursen 

inleddes med att eleverna fick titta på trailern till WoW och sedan diskutera den. Läraren 

introducerade sedan eleverna för den nya spelmiljön och berättade att de hädanefter skulle 

komma att referera till sig själva som "hjältar" istället för elever och lärare. Eleverna fick vid 

varje tillfälle en lista med uppdrag (quest) som de skulle utföra och fick efter genomförda 

uppdrag ett visst antal XP (poäng). Dessa uppdrag kunde till exempel vara att eleverna skulle ta 
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sig till olika platser i spelet genom att följa skriftliga instruktioner. Ibland innefattade uppdragen 

också att eleverna skulle läsa skönlitteratur. Genomförandet av dessa uppdrag gjorde att eleverna 

utvecklade sina språkliga förmågor i engelska. Projektet har spridit sig markant och 12 skolor i 

USA och Canada har använt sig av  Gillispies projekt, som han också har delat med sig av på sin 

hemsida ”World of Warcraft in School” (Gillispie, u.å.). 

Second Life är ett MMOG spel som är gjort i syfte att vara så verklighetsbaserat som möjligt (till 

skillnad från fantasyspelet WoW) och går ut på att möta alla elever genom att låta dem 

kommunicera med varandra både via tangentbordet och muntligt. I ett projekt på the University 

of Kansas använde en klass spelet i klassrummet och gjorde olika uppdrag som de tilldelats av 

sin lärare. Projektet skulle lyfta de elever om inte vågade göra sin röst hörd i klassrummet, men 

samtidigt få de andra eleverna att kommunicera på en likvärdig nivå. För att kompromissa 

mellan elevernas sätt att bidra till en diskussion, skapade författarna spelet Second Life. Eleverna 

fick välja på vilket sätt de ville kommunicera med varandra, antingen via tangentbordet i spelet 

eller muntligt i klassrummet. Eleverna skapade avatarer för att efterlikna sig själva och för att de 

andra eleverna i klassen skulle se vem som var vem och se vem de skulle prata med. Detta sätt 

att kommunicera på suddar också, enligt Childress och Braswell (2006, s. 188) ut gränsen mellan 

"face to face communication" och en vanlig chattkonversation. Kombinationen av dessa två 

kommunikationsmedel kan vara ett inovativt och nytt, spännande sätt lära ut på. Denna 

kombination förbättrade även elevernas kritiska tänkande och problemlösning. Många lärare har 

efter den här undersökningen testat och använt spelet för att förbättra just de här förmågorna med 

positiva resultat. 

Det finns många blandade åsikter från lärare om användandet av spel i klassrummet. Kirriemuir 

(2002, s. 6) har i sin studie undersökt flera skolor och intervjuat lärare som har testat att 

involvera spel i klassrummen. En lärare från Newcastle var en av de lärare som kommenterade 

att det krävs mycket mer tid till planering av lektioner när de innefattar datorspel än vad hen 

trott, vilket gör att hen ofta inte har tid och energi till att genomföra dessa lektioner. Det uppstod 

också tekniska problem vid nästan varje tillfälle, vilket innebär att läraren måste vara insatt, ha 

mycket kunskaper om spelet och veta hur det är konstruerat för att lära ut det till sina elever. 

Detta säger även "The Center on Technology and Disability" efter resultatet på en undersökning 
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de utfört och menar att läraren måste kunna kontrollera att materialet används rätt och att 

strukturen och reglerna i spelet inte prioriteras över inlärningssituationen (CTD, 2017, s. 14). 

En lärare som Kirriemuir har intervjuat, som har en mer positiv inställning till spelandet i 

klassrummen, testade att använda sig av strategispelet Black and White där eleverna fick sitta i 

grupper och fritt komma på strategier för att bygga en armé på bästa sätt. Spelet fick de blygaste 

eleverna i klassen att våga engagera sig, göra sig hörda och vilja vara med och bestämma och 

göra en armé i spelet. En lärare formulerade sig såhär; "Never have I heard so much talking, 

arguing and discussion amongst them" (Kirriemuir, 2006, s. 6).  

I andra fall i Kirriemuirs studie har datorspel använts som komplement i undervisningen (pga av 

kostnader för spel) och använts för att t.ex. visa hur en budget funkar med spel som Sim City. 

Datorspel kan ibland också användas som en belöning som elever får ta del av då de är klara med 

andra uppgifter. 

Ytterligare ett exempel på hur spel kan integreras i undervisningen är genom spelappar, vilket 

Sandberg, Maris och Hoogendoorn (2014) använde i sin undersökning om spels inverkan på det 

engelska ordförrådet. Dessa appar kan användas både under lektionstid samt tas hem och spelas 

som en läxa. 

 

6. Diskussion 
Diskussionsdelen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Under 

metoddiskussionen kommer vi att diskutera vårt tillvägagångsätt att söka efter information samt 

hur vår inställning till ämnesområdet kan ha påverkat vår tolkning av den information och de 

källor vi har hittat.  

6.1 Metoddiskussion 
Genom att studera litteratur och olika vetenskapliga artiklar har vi fått en större inblick i hur 

spelvärlden kan inverka på det engelska ordförrådet samt hur datorspel kan integreras i 

undervisningen. Vi har använt oss av ett antal olika sökmotorer på internet för att hitta relevant 

forskning för vårt forskningsområde. Under sökningsprocessen såg vi även till att det vi hittade 

var "peer reviewed" och baserat på vetenskapliga grunder. Vi tror att våra tillvägagångsätt (se 

4.1) har varit de bästa att använda utifrån de förutsättningar vi har haft. Av de studier vi har 
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granskat har de flesta varit positivt inställda till datorspels inverkan på lärande. Vår egen 

erfarenhet av- och vår inställning till datorspel som en del av undervisningen har under arbetets 

gång varit positiv, vilket kan ha påverkat vår tolkning av de källor vi har undersökt åt det 

positiva hållet. Redan innan vi började med denna studie tyckte vi att datorn som ett komplement 

i undervisningen lät som en väldigt bra idé. Detta kan ha gjort att vi har fastnat för de delar av 

andra undersökningar som visade positiva resultat. Vi har däremot haft i åtanke att det är viktigt 

att vi i denna typ av studie ska vara neutralt ställda till ämnet, vilket har balanserat upp vårt 

resultat. Vi har även försökt att inkludera källor som haft olika synpunkter, men majoriteten är 

positiva till ämnesområdet. Vi har försökt ha en neutral inställning till ämnesområdet och 

granskat våra källor med kritiska ögon för att få ett så verklighetsbaserat resultat som möjligt. 

Vårt urval för de källor vi har använt oss av har behandlat olika delar som varit relevanta för oss 

och vår studie. Bland annat har de behandlat om datorspel kan stödja inlärningen hos elever, hur 

det kan användas i undervisningen och hur datorspel behandlar språk och kommunikation på 

engelska. Vi har använt oss av kvalitativa studier såsom Kearney (2005) och kvantitativa studier 

såsom Parker och Lepper (1992). Vi har även använt oss av studier såsom Sundqvist (2009) som 

använder sig av "mixed method research" vilket innebär att hon använder sig av både kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar i sin studie. Vi har även försökt att använda oss av nyare och 

äldre studier för att få ett brett perspektiv och olika åsikter som finns kring datorspel som 

komplement i undervisningen. Detta ger vårt arbete styrka i den mening att vi trots våra egna 

positiva erfarenheter kring datorspel kan få med även kritiska åsikter kring ämnesområdet. 

Däremot har det inte varit någon större skillnad på grund av tidsperioden, men det har ändå givit 

oss en stor variation av forskning och undersökningar som har bidragit till studien. Det som kan 

vara en svaghet för vårt arbete är vår egen positiva inställning och positiva erfarenheter av spel 

då spelintresset finns hos båda författarna. 

6.2 Resultatdiskussion 
I denna diskussionsdel kommer vi att knyta an vårt syfte till det vi har presenterat i vårt resultat 

samt beskriva vilken relevans vårt resultat har för yrkesverksamheten. 

6.2.1 Datorspels inverkan på motivationen och lärandet 
Forskning visar att det finns en stark koppling mellan motivation och inlärning. Något som har 

visat sig skapa motivation hos elever, och därmed troligtvis bidragit till en ökad kunskap är 

fantasyinspirerad undervisning. Om elever själva får välja ska undervisningen vara rolig, 
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spännande och äventyrsbaserad. Den här typen av undervisning har inte enbart visat sig vara 

uppskattad av elever utan har också haft en positiv inverkan på deras lärande. Datorspel är något 

som ofta genomsyras av fantasyelementet och är dessutom något som elever gärna ägnar sig åt 

på sin fritid om de själva får välja. Forskare har på senare tid börjat intressera sig för de 

möjligheter som datorspel kan bidra med till undervisning i skolan.  

En annan aspekt att ta ställning till är att forskning har visat att datorspel som är mål- och 

uppdragsbaserade och bygger på ett äventyr har en större positiv inverkan på elevers engelska 

ordförråd än datorspel som är till för att användas i undervisningssyfte. Detta kan eventuellt bero 

på att äventyrsspelet skapar en större motivation hos eleverna och därmed stimulerar deras 

lärande och får dem att ta till sig kunskapen på ett annat sätt samt värdera kunskapen högre och 

därmed minnas det de lärt sig.  

En speltyp som forskare verkar tycka är särskilt gynnsam för språkutvecklingen i engelska är 

MMOG-spelen. Eftersom dessa spel i många fall bygger på att spelarna ska samarbeta med 

varandra för att kunna ta sig så långt som möjligt är kommunikationen med andra spelare en 

förutsättning för att lyckas. Spelare i dessa spel kan komma från vilken del av världen som helst, 

och det gemensamma språk som används är oftast engelska. I utbytet av språkliga kunskaper 

gynnas spelare av andra spelare med större kunskaper. Chattfältet bidrar då till att de utvecklas i 

sin proximala utvecklingszon. 

Syftet med engelskundervisningen, enligt läroplanen, är att elever i mötet med talat språk och 

texter ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och 

intressen (Skolverket, 2011, s. 30). Genom att integrera datorspel i engelskundervisningen 

skapas en bra möjlighet för elever att sammanfoga sina intressen och sina erfarenheter med sitt 

lärande. 

6.2.2 Hur påverkar "datorspråket" den formella engelskan? 
I spelvärlden finns hundratals spelrelaterade förkortningar och fraser som används frekvent av 

dem som spelar mycket. Åsikter om huruvida detta datorspråk har en negativ inverkan på det 

formella engelska språkbruket eller inte är delade. Somliga tror att de förkortningar och 

"spelord" som används i datorspelen är en dödsstöt för den grammatiskt korrekta engelskan, 

medan andra menar att de inte har någon påverkan. Vi har inte hittat mycket forskning kring 

detta, som inte enbart är tankar och åsikter, och har därmed inte kunnat ta del av någon 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska


   
 

19 
 

undersökning med ett konkret resultat som påvisar huruvida datorspråket (IM språket) har någon 

betydande inverkan på det formella engelska språket eller inte. Utifrån den forskning vi har hittat 

om IM-språket tror vi dock att förkortningar i spel eventuellt kan påverka elevernas språkbruk 

och göra det svårare att anpassa språket till mer formella syften i skolan. Som lärare i det här 

fallet tror vi att det är extra viktigt att, i enlighet med syftet för engelskundervisningen 

(Skolverket, 2011, s. 30), ge eleverna möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. 

Denna förmåga innebär bland annat att eleven ska kunna anpassa sitt språk till olika situationer, 

syften och mottagare. IM-språket kan fungera som ett alternativt kommunikationsmedel, men 

inte som ett formellt språkbruk i klassrummet. Eftersom att vi inte har hittat någon genomförd 

undersökning med ett konkret resultat i detta område ser vi en möjlighet att själva fortsätta forska 

kring detta. 

6.2.3 Vilka speltyper är gynnsamma för elevers lärande? 
Våra erfarenheter säger oss att datorspel utformade för att användas i undervisningssyfte (serious 

games) används frekvent i ett låg-och mellanstadieklassrum, men är det verkligen gynnsamt för 

elevernas lärande att använda sig av den här typen av spel?  

Utifrån vårt resultat har det visat sig att spel tillverkade i undervisningssyfte ofta inte är den bästa 

källan till motivation hos eleverna, vilket innebär att speltypen inte är den mest gynnsamma för 

utvecklingen av det engelska ordförrådet. Eleverna har under tiden de spelat dessa spel, 

påverkats av storyn som influeras av läroplanen och inte tyckt att det har varit lika motiverande 

och roligt att spela. De blir därmed mer påminda om det de ska kunna efter att ha spelat spelet 

snarare än att ha roligt samtidigt som de lär sig. Om de spelar ett mål- och uppdragsbaserat 

äventyrsspel sker lärandet mer undermedvetet. All undervisning bör dock inte alltid leda till ett 

undermedvetet lärande. Forskare, såsom Minten, betonar vikten av att elever är medvetna om 

vad, hur och när de lär sig. Detta kan också vara ett sätt att skapa motivation och i det fallet 

kanske inte datorspel är det mest lämpade verktyget, men att som lärare variera sin undervisning 

är viktigt för att samtliga elever ska få möjlighet att nå målen. För elever som har svårt att finna 

motivation till att sitta med böcker och arbetsblad eller för elever som har svårigheter i engelska 

kan en undermedveten lärsituation, såsom den datorspel kan ge, vara ett sätt att nå målen i 

engelska. Enligt Lgr 11 (2011, s. 8) ska undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar 

och behov samt främja elevernas fortsatta lärande med utgångspunkt i elevernas tidigare 
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erfarenheter och kunskaper. Skolan har också som uppdrag att främja lärande där individen 

stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper (s. 9). 

De lärare från våra forskningsresultat och källor som verkligen har tagit hänsyn till elevernas 

spelsmak och prioriterat in den i klassrummet utan att redigera spelets struktur har framgångsrikt 

lyckats motivera elever. Dessa spel har visat sig vara t.ex. WoW och andra äventyrsinfluerade 

spel. 

6.2.4 Hur kan datorspel integreras i undervisningen? 

Enligt den forskning vi har hittat verkar det finnas goda möjligheter att på ett gynnsamt sätt 

påverka elevernas inlärning av det engelska språket genom att integrera datorspel i 

undervisningen. Frågan är hur datorspel på bästa sätt kan integreras i undervisning och vilken 

problematik som kan uppstå. 

MMOG-spel, så som WoW, är spel som ofta används i undervisningen för att möta 

lågpresterande eller omotiverade elevers intresse och därigenom få dem att utveckla sina 

språkliga förmågor i engelska. Att som Gillispie använda sig av WoW för att skapa en möjlighet 

för elever med svårigheter att förbättra sina akademiska kunskaper kan vara givande. Han gav 

eleverna tillfälle att efter skolan spela ett spel och samtidigt förbättra sina skolresultat, vilket 

förmodligen är lite mer lockande för en elev än att fortsätta skoldagen i samma hjulspår. 

Projektet som Gillispie skapade kräver en engagerad och närvarande lärare som är involverad i 

sina elevers spelande och de uppdrag som de utför i spelet. Detta kanske kan vara svårt för en 

ensam lärare att genomföra i helklass, men att genomföra det med elever i mindre grupper samt 

med fler lärare på plats kan nog fungera på ett bra sätt och bidra till en gynnsam utveckling för 

elevernas engelska språkkunskaper.  

Ett annat projekt som vi har granskat, och som faktiskt utförts i ett klassrum, är Second life. 

Spelet Second life, som är ett verklighetstroget MMOG-spel, är skapat av författarna Childress 

och Braswell (2006). Alla elever och lärare är inloggade i ett virtuellt onlineklassrum och syftet 

med spelet är att försöka skapa en kompromiss mellan den muntliga direktkommunikationen och 

kommunikation via tangentbordet. Projektet vill göra det enklare för de elever som har svårt att 

utrycka sig i skrift och ge dem möjlighet att kunna kommunicera muntligt när den skriftliga 

förmågan "brister". Ett annat syfte med projektet är också att hjälpa blyga elever att 

kommunicera och tangentbordet fungerar i det här fallet som ett stöd för dem. Att få chansen att 
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vända sig till skriftlig kommunikation när man känner sig osäker eller kanske inte vet hur man 

ska utrycka sig muntligt kan vara väldigt tacksamt. Användandet av den här typen av projekt 

underlättar för blyga elever och de slipper uppleva pressen och oron de kan känna när de blir 

tvingade att kommunicera muntligt på engelska. Kompromissen mellan skriftlig och muntlig 

kommunikation kan här fungera som ett stöd och hjälpmedel och därigenom bidra till att 

eleverna utvecklar både sin muntliga och skriftliga förmåga i engelska. Vad som skulle kunna 

vara problematiskt med detta är att elever vänjer sig vid att ha tillgång till den skriftliga 

kommunikationen via datorn som ett hjälpmedel, vilket kanske kan göra det svårare för dem att 

uttrycka sig muntligt utan detta. Det slutgiltiga målet måste ändå vara att eleven ska klara av att 

uttrycka sig muntligt utan något hjälpmedel.   

6.2.5 Slutsats 
En problematik som nämnts i den forskning vi har granskat inom området uttrycks av lärare som 

säger att det krävs mycket mer tid till att planera lektioner som innefattar datorspel samt att de 

ofta måste handskas med tekniska problem under lektionerna. Dessa problem är något vi får vara 

bredda på att handskas med om vi vill använda oss av datorspel i vår undervisning i framtiden. 

Vi tror att det är viktigt att som lärare intressera sig av och engagera sig i spel för att på ett 

givande sätt kunna inkludera detta i sin undervisning. En lärare som använder sig av ett datorspel 

i sin undervisning måste ha tillräckligt mycket kunskap om spelet för att se vad det kan lära 

elever och på vilket sätt det kan lära ut, samt kunna hantera de tekniska problem som kan uppstå 

med spelet.  

Vi har under arbetets gång fått ta del av positiva resultat som äventyrs-baserade datorspel har 

haft på det engelska ordförrådet då det använts i undervisningen. Vi har också uppmärksammat 

att det chattfält som finns i vissa spel både kan ha en negativ och en positiv inverkan på det 

engelska språket. Det kan dels göra att spelarna får ett bredare ordförråd då de kommunicerar 

med varandra och får ta del varandras ordkunskaper. Det finns dock ingen garanti på att det 

språk som används i chattfältet inte innehåller felstavningar och felaktiga meningsbyggnader, 

vilket kan ha en negativ inverkan på dessa delar av språket. Detta är något vi anser att lärare som 

använder spel i sin undervisning bör vara medvetna om. De åsikter vi har tagit del av angående 

IM språkets inverkan på det formella engelska språket har varit delade. Vi har inte funnit någon 

vetenskapligt beprövad undersökning i området och ser därför en möjlighet att själva gå vidare 

med detta i framtiden. 
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8. Bilagor 
8.1 Materialanalys 

Författare  
Titel  
Tidsskrift  
Publikationsår  
Land  
Databas  

Syfte  Design  
Urval  
Datainsamling  

Teoretisk bakgrund  Resultat           

Center on Technology 
an Disability 
(CTD)(2017). Learning 
with computer games 
and simulations. 
American Institutes for 
Reasearch: the United 
States. 

Denna studien syftar till att ta reda 
på hur datorspel kan användas för 
att stötta elever vid inlärning, 
speciellt för elever med svårigheter 

Artikeln innehåller fyra olika delar; 
en inblick över hur datorspel kan 
stödja inlärningen hos elever, en 
guide till att välja spel till 
undervisningen, en lista över 
resurser och en sammanfattning 
över resultatet från olika sorters 
litteratur. 

Många forskare som finns 
med i studien argumenterar 
för att spel kan bidra till 
inlärning, speciellt för de 
elever som har svårigheter. 
Forskare har använt sig utav 
undervisningsspel och 
undersöker om det hjälper 
elever med svårigheter att 
förbättra sina förmågor i 
skolan. 

I de olika forskarnas resultat har i 
studien kommit fram till att elevernas 
förståelse kring en dissektion via en 
simulator förbättras jämfört med en 
dissektion i verkligheten. Även när det 
kommer till miljöer i spel har det visats 
att eleverna har haft bättre förståelse för 
de olika kretsloppen i naturen än i 
miljöer i verkligheten. 
I de undersökningar där det testades om 
spel i undervisningen kunde hjälpa 
elever med svårigheter, visade det sig att 
det kunde vara ett komplement som 
funkade, men att det krävdes 
handledning och instruktioner för att 
hjälpa eleverna att komma vidare i 
spelen. Eleverna behöver reflektera 
kring vad de gör när de spelar, och 
läraren behöver var medveten och insatt 
i hur spelen ska användas för specifika 
syften i undervisningen. 
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Childress D. M,  
Braswell, R(2006) 
Using Massively 
Multiplayer Online 
Role-Playing Games 
for Online Learning. 
Distance Education, 
27:2, 187-196, 
DOI:10.1080/0158791
0600789522 

Artikeln syftar till användningen 
utav MMORPG som ett medel för 
att förbättra elevernas förmågor 
kring att kommunicera och 
interagera och även samarbeta. 

Artikeln behandlar historien kring 
MMORPG spel, hur det används 
idag i undervisningen, hur man kan 
använda MMORPG i klassrummet 
utefter författarnas erfarenheter och 
hur det används för att förbättra 
samarbete och kommunikation  
genom att spela MMORPG spel. 
Författarna i undersökningen 
använder sig utav spelet Second Life 
när de testar MMORPG i 
klassrummen. 

Många elever använder sig 
utav chattforum och e-mail 
för att kommunicera. Men 
ibland kan det vara svårt att 
förmedla det man vill säga 
via tangentbordet, det är 
helt enkelt lättare att säga 
muntligt till någon det man 
vill berätta. Vissa föredrar 
tangentbordet, då de 
blygare eleverna kan få 
komma fram och våga 
berätta deras åsikter. För att 
kompromissa mellan dessa 
två kommunikationsmedel, 
skapade författarna spelet 
Second Life. 

Resultaten efter att ha använt sig utav 
MMORPG spel i klassrummet, har visat 
sig vara ett alternativt medel för att 
kommunicera och sudda ut gränsen 
mellan chatt kommunikation och en 
vanlig "face to face" konversation. 
Kombinationen av dessa två 
kommunikationsmedel kan vara ett 
innovativt och nytt spännande sätt lära 
ut på. Denna kombination förbättrade 
även elevernas kritiska tänkande och 
problemlösning. Många lärare har efter 
den här undersökningen testat och 
använt spelet för att förbättra just de här 
förmågorna och fått givande resultat. 

Gillispie, L (u.å.) Wow 
in School. Hämtad 27 
februari, 2017, från 
http://wowinschool.pbw
orks.com/w/page/52687
31/FrontPage. 

Gilliespies syfte med projektet är 
att utifrån Stenkuhlers studie, 
motivera elever med svårigheter. 

Projektet innehåller olika quest 
(uppdrag) som eleverna ska 
genomföra och få poäng för. Varje 
quest behandlade olika områden, 
t.ex. att följa skriftliga beskrivningar 
eller instruktioner. Ibland fick de 
även läsa litteratur som gick i 
samma tema för att få eleverna att 
bli mer motiverade till att läsa.  

Utifrån Steinkuhlers projekt 
kring WoW i 
undervisningen skapade 
Gillispie en "after school 
club" för att hjälpa elever 
att få upp sin motivation 
och förbättra sina språkliga 
förmågor. 

Efter att Gillispie har delat med sig utav 
projektet på sin hemsida, har allt fler 
lärare tagit efter och använt mallen i sin 
undervisning. Projektet har motiverat 
och gynnat elevernas språkliga förmågor 
och motivation. 

http://wowinschool.pbworks.com/w/page/5268731/FrontPage
http://wowinschool.pbworks.com/w/page/5268731/FrontPage
http://wowinschool.pbworks.com/w/page/5268731/FrontPage
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Jessen, Carsten (1999): 
Computerspil og 
legekultur En skitse til 
tolkningsramme. I 
Christensen, C L, red: 
Børn,unge og medier. 
Göteborg: Nordicom. 

Syftet med avhandlingen är att ta 
reda på vad den nya digitaliserade 
världen kan betyda och göra med 
våra barns beteende och hur barnen 
i framtiden kommer att agera som 
vuxna i samhället efter att ha 
använt mycket datorspel i sin fritid. 

Utifrån andra forskare har Jessen 
sammanställt olika syner på 
datorspel som en kultur att lära sig i. 

Allt mer övergår vårat 
samhälle och våra 
sysselsättningar för barnen, 
från materiella leksaker till 
allt mer digitaliserade 
komplement. Datorspel 
betraktas heller inte längre 
som ett "subkulturellt 
fenomen" utan har övergått 
till ett potentiellt läromedel. 

Utifrån forskningen finns det enligt 
Jessen en möjlig tolkningsram för 
datorspel som redskap för att lära, men 
är långt ifrån färdigutvecklat. Forskare 
som spelar datorspel och forskare som 
inte spelar har helt olika syn på spel som 
en positiv inverkan på barnens liv och 
framtid. Är datorspel en sorts leksak, ett 
bruk för lärande eller en slags 
förebyggare träning av erfarenheter inför 
vuxenlivet? Enligt Jessen ska man inte 
blanda lek med lärande och utveckling. 
Ett datorspel kan däremot vara ett 
redskap till lärande. 
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Kearney, Paul (2005) 
Playing in the Sandbox: 
Developing games for 
children with 
disabilities. School of 
Computing and 
Information 
Technology: Auckland, 
New Zealand. 

Syftet med studien är att lägga en 
grund för framtida projekt att 
undersöka kring eventuella redskap 
för funktionshindrade och att låta 
med interagera med andra spelare 
via kommersiella "multiplayer" 
spel. Studien behandlar också 
problem med datorspel som ett 
medel att försöka få 
funktionshindrade att passa I 
dagens samhälle.  

De olika studierna som Kearney har 
sammanställt i sin avhandling börjar 
på en skola, där de testar 1,680 
elevers självförtroende, sociala 
kompetens och akademiska 
kompetenser, och skiljer på de som 
spelar datorspel och inte. En annan 
studie involverar 500 barn I Nya 
Zealand och vad tv:n vs datorn 
påverkar elevernas läsförmåga. 
Undersökningar kring 
funktionshindrade elevers 
utvecklande av kunskaper genom 
spelande utfördes också. 

Utifrån forskares olika syn 
på vad spelskapare borde 
tänka på när de skapar spel, 
diskuteras det hur det 
påverkar barnen positivt 
eller negativt. De flesta utav 
studierna är kvalitativa, och 
är bara förslagsvis 
utplockade för studiens 
resultat. Delvis anser en del 
av forskarna att bland annat 
skjutarspel kan påverka 
barnen i den riktningen att 
de blir aggressiva utav 
dessa spel. Återkommande I 
forskningen är 
multiplayerspel som till stor 
del ger positiva resultat för 
elevernas utvecklande av 
förmågor. 

Den första studien visade att de elever 
som använde datorer inte bara gav 
mycket högre resultat på de kognitiva 
testen, utan att de spenderade mer tid än 
de som inte spelade på att läsa böcker. 
De som spelade under 8 timmar per 
vecka hade också mer självförtroende , 
men de som spelade mer led ofta utav 
fetma och dåligt självförtroende. 
Däremot hade de som spelade bättre 
social och akademiska kunskaper.  
Den andra studien I Nya Zealand visade 
att datorspel påverkade elevernas 
läsförmåga på ett bra sätt tillskillnad 
från tv:n som gjorde det motsatta. 
Datorn bidrog också med att utöka 
elevernas visuella färdigheter. 
Kommersiella datorspel bidrar inte bara 
med en miljö för spelaren att lära sig I, 
utan också en värld där de kan utvecklas 
emotionellt och socialt. Spelandet 
hjälper också funktionshindrade till 
dessa färdigheter. Några upplevde att de 
kunde köra sin rullstol bättre, och 
började använda sig utav ord som de 
hade lärt sig från spelens gång. 
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Kirriemuir, J (2002). 
The relevance of video 
games and gaming 
consoles to the Higher 
and Further Education 
learning experience. 
JISC 

Artikeln syftar till att ge en 
överblick kring de spelkonsoller 
som finns och jämför med datorn. 
Jämförelse när det kommer till 
inlärningsmiljö och användningen 
av spel i forskning och 
undervisning. Studien 
sammanfattar sedan alla 
spelplattformar I de viktigaste 
punkterna och vad som är aktuellt 
just nu. 

Kirriemuir sammanfattar en 
överblick över konsolerna och 
plattformarna som är tillgängliga för 
spel och inkluderar även studier och 
forskare som har använt sig utav 
spel på olika sätt.  

Spel har varit en form av 
underhållning under många 
år och kommit i olika 
format såsom TV, PC och 
Gameboy. Tekniken kring 
dessa konsoler har 
utvecklats mer och mer och 
tillverkats för olika bruk. 
Även forskning och studier 
har ökat i antal kring detta 
teknikfenomen, och det har 
visat sig att det kan var 
gynnsamt att spela spel i 
andra syften än för 
underhållning. 

Det finns mängder av olika typer och 
sorter av spelkonsoller och plattformar. 
Internet är en huvudsaklig fördel för att 
använda i undervisningsmiljöer, då det 
är lätt att komma åt och ett billigare 
alternativ än att köpa enheter med 
konsoler. Mer och mer spel används i 
olika formar i klassrummen idag, och är 
lärorika på olika sätt för olika syften. 

Kinzie, M. B. and 
Joseph, D. R. D. (2008) 
Gender differences in 
game activity 
preferences of middle 
school children: 
implications for 
educational game 
design.Educational 
Technology Research & 
Development, 56(5/6): 
643–663.  

Denna studie undersöker hur 
mellanstadieelevers förkärlek för 
spelande kan bidra till att göra 
undervisningen mer lockande för 
dem.  

De har genomfört en 
enkätundersökning uppdelad i fyra 
kategorier. De kallar 
undersökningen "Educational Game 
Preferences Survey". 42 
mellanstadie-elever I Atlantic-City 
medverkade i undersökningen.  

Att motivation är en grund 
för inlärning är något 
Kinzie och Joseph har 
sammanfattat när de har läst 
forskning kring området. 
Spel är ett bra sätt att få 
elevernas motivation att 
stiga, och det har gjorts spel 
i undervisnings syfte. Men 
elever tenderar att ha en 
negativ inställning till just 
undervisnings spel och 
förväntar sig att det ska vara 
tråkigt. Det är inget 
eleverna prioriterar att spela 
utanför skolan. Detta kan 
leda till att eleverna   

De 42 eleverna som var med i 
undersökningen hade olika kunskaper 
och mål. Nästan två tredjedelar av 
eleverna spelade regelbundet och 
normen var ungefär lika långa sessioner 
av spelande åt gången. Spel som är 
utforskande är mest föredraget av 
eleverna. Även problemlösandespel 
uppmuntrade de som inte fastnade för 
utforskande miljöer. Kreativa spel 
föredrogs mer av tjejerna och actionspel 
var mer i killarnas smak. Karaktärerna 
som eleverna skapade var oftast äldre än 
dem själva och även enligt normerna för 
en "perfekt kropp". Eleverna i sig hade 
olika spelsorter de föredrog att spela och 
berodde inte särskilt på kön. 
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Parker, L.E. and Lepper, 
M. R. (1992).Effects of 
fantasy contexts on 
children's learning and 
motivation: Making 
learning more fun, 
62.American 
Psychological 
Association, 
Washington: United 
States.  

I två studier har författarna 
undersökt hur 
instruktionsmaterial inbäddat i 
fantasyelementet kan påverka 
barns motivation och inlärning.  

 I första studien (kvantitativ) inriktar 
sig på fantasyelementet som 
motivation, där fyra olika sorters 
lektioner hölls för att lära eleverna 
grundläggande kommandon i ett 
programmeringsprogram. 47 elever 
(24 killar och 23 tjejer), 8-10 år, fick 
olika uppgifter att genomföra.1 av 4 
lektioner var fantasyinfluerade där 
bl a pirater fanns med. Eleverna fick 
sedan välja vilken lektion som de 
tyckte om mest. Utifrån resultatet av 
studie 1,gjordes en ny studie 
(kvantitativa och kvalitativ) som 
fokuserade på skillnaderna på 
inlärningen beroende på 
motivationen vid en" vanlig" lektion 
och en lektion som var rolig. Fyra 
nya lektioner styrdes upp i samma 
programmeringsprogram, men 
denna gång var det en ny grupp av 
slumpvalda elever(19 killar och 13 
tjejer). Eleverna fick välja en av tre 
grupper utav uppgifter; 
individualiserad fantasy, tilldelad 
fantasy eller ingen fantasy. Eleverna 
fick efter vald grupp, testas I sina 
programmeringskunskaper och 
några blev intervjuade om deras 
smak när det kommer till speltyper.  

Utifrån deras tidigare 
undersökningar har enligt 
dem lärare under en längre 
tid försökt att involvera 
fantasyelementet i sin 
undervisning. Detta för att 
öka elevers motivation och 
även deras inlärning. 
Motivationen ligger enligt 
dem en stor grund till hur 
bra, snabbt och effektivt 
eleverna tar in ny kunskap. 
Många framlagda teorier 
har visat på detta, men 
enligt Parker och Lepper 
finns det inte mycket bevis 
på hur denna relation 
fungerar och utfärdas i 
skolan. 
 

 I studie1 bekräftades det att lektioner med  
uppgifter som var fantasyinfluerade var 
motiverande för eleverna. Det var heller 
ingen skillnad mellan tjejer och killars val 
av sin favorit. I studie 2 valde flest elever 
de två grupper som var fantasyinfluerade 
av både killar och tjejer. Det visade sig 
också i resultatet av uppgifterna, att de 
elever som valde de grupper med fantasy 
klarade fler uppgifter. 
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Prensky, M. 
(2006).Don´t Bother Me 
Mom- I´m 
Learning!Paragon 
House: Minnesota.  

 Syftet med boken är att förmedla 
att dator-och tv-spel på många sätt 
är fördelaktigt för lärandet när det 
kommer till dagens unga. 
 

  Utifrån både Gee och Prensky som 
har skrivit ett flertal studier och 
avhandlingar kring ämnet, har denna 
bok skapats för att förmedla detta 
till barnens viktigaste 
påverkansskälla, föräldrarna. Boken 
grundar sig i ett flertal projekt och 
teorier som visar alla på en positiv 
påverkan på de språkliga 
förmågorna hos eleverna. En studie 
visar bland annat att kirurger i 
Rochester använder sig utav 
datorspel innan de opererar för att 
öka sin koncentrationsförmåga. 

  Många föräldrar har en 
negativ syn på datorspelen 
som tar upp elevernas 
dyrbara fritid att umgås 
med kompisar utomhus 
eller läsa en bok förslagsvis. 
Men vem säger att en bok 
är bättre för barnen att 
utveckla sin språkliga 
förmåga än ett datorspel? 
Allt beror på hur man 
använder materialet. Den 
negativa synen kommer ofta 
från politiker, nyheter och 
författare, som aldrig själva 
har involverat sig i den 
världen. Det känns lättare 
att tro på att läsa böcker ger 
mer än att sitta framför en 
skräm, men det stämmer 
inte enligt Prensky och Gee 
som har forskat kring 
ämnet, och som har 
erfarenheter själva. 

  Förändringen som pågår i barnens 
värld, ger utmaningar för att skolan 
också ska utvecklas i samma takt. Detta 
innebär mer ansvar för föräldrar och 
närstående till barnen att hantera det de 
möter i spelen och på internet, då det är 
viktigt att prata om det barnen har 
upplevt i spelen, oavsett om det är bra 
saker eller dåliga saker. Däremot krävs 
det inte mycket utav föräldrarnas 
engagemang för att barnen ska lära sig 
utav spelen och vägleda dem. Spel är 
värdefulla i den meningen att barn lär 
sig av dem, hela tiden.  
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 Syftet är att undersöka 
huruvida ett äventyrsspel är 
bättre för inlärningen av det 
engelska ordförrådet än ett 
spel som är utvecklat för att 
användas i 
undervisningssyfte. 
 

106 elever deltog i undersökningen. 
De delades in i två grupper där 
medelåldern i den ena gruppen var 8 
år och 9,5 månader och i den andra 
gruppen 9 år. Grupperna fick testa 
var sitt spel. 
 

Undervisningsspel skiljer 
sig en del från de andra 
kommersiella spelen. De är 
inte endast utvecklade i 
syfte för att underhålla till 
skillnad från andra spel. 
Detta kan påverka elevernas 
motivation till att vilja spela 
spelen som är gjorda för 
undervisningssyfte. Spelen 
bör oftast innehålla vissa 
faktorer som gör spelet 
snarlikt till ett vanligt 
kommersiellt spel; fantasy, 
regler och mål, 
känslomässigt stimuli, 
utmaningar, kontroll, 
mystik och nyfikenhet, 
belöningar och 
tävlingsmöjligheter och 
samarbetstillfällen. 
Skillnader i dessa faktorer 
spelar roll, och även att 
spelet influeras av mycket 
fantasi och möjligheter är 
ett givande medel till 
motivation och intresse för 
att läsa sig.   

Resultatet av undersökningen var att den 
elevgrupp som hade arbetat med det 
äventyrsbaserade spelet hade utvecklat 
sitt ordförråd i engelska mer, utifrån 
förtestet, än den elevgrupp som spelat 
spelet som var anpassat för 
undervisning.    
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Steinkuehler, C. Squire, 
K. (2014) Videogames 
and learning. K. Sawyer 
(Ed.), Cambridge 
handbook of the 
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ed.), Cambridge 
University Press: New 
York, NY.  

 Eftersom dator- och tv-spel är så 
populära bland unga vill de 
undersöka hur detta påverkar 
beteendet samt det kognitiva 
lärandet hos spelaren. 
 

  Olika studier har sammanfattats 
och resulterat i rubriker där spel är 
"lockbeten" och vilken roll spelen 
har i samhället. Spelen har också 
utifrån forskningen flera olika 
tillgångar att ta vara på enligt de 
olika studierna som resulterats. Det 
finns dock många utmaningar för att 
grunda alla teorierna kring som 
diskuteras i den här studien. 

 Intresset hos barn och unga 
i spelvärlden är inte bara 
anledningen till att det 
kontinuerligt skrivs och 
uppdateras forskning kring 
det, utan det är den 
kognitiva och uppförandet 
som ger utslag för 
skillnaden hos eleverna. 
Spelen är därav ett bra 
komplement för hur hjärnan 
i sig utvecklas i takt med 
tekniken. 

 Likväl som intresset och inlärningen 
ökat och så även forskningen, blir det 
viktigt att anpassa spelen till 
klassrumsmiljön och inte flyter utanför 
ramarna i skolans läroplaner. Spelandet 
ger ökad inlärning i många former, men 
det ska hanteras oh användas på rätt sätt 
för att vara konsekvent och så effektivt 
som möjligt. 

Sundqvist, P. (2009) 
Extramural English 
matters: Out-of-school 
English and its impact 
on Swedish ninth 
graders’ oral 
proficiency and 
vocabulary.PhD, 
Karlstad University 
Studies, 2009:55: 
Karlstad.  

Syftet med arbetet är att ta reda på 
hur engelska som lärs ut via 
fritidsaktiviteter möjligen kan 
påverka det engelska ordförrådet 
och det engelska uttalet. 
 

Författaren har genomfört en 
undersökning kring muntlig 
språkfärdighet i engelska som 
fortgått under ett skolår i fyra olika 
klasser. Undersökningen bestod av: 
frågeformulär, enspråksdagbok, fem 
taltest, ett produktivtest och ett 
ordförrådstest. Undersökningen är 
en så kallad "mixed methods 
research" vilket innebär att den 
innefattar både kvantitativa och 
kvalitativa undersökningar. 
 

Studien har baserats på 
tidigare studier där det har 
visat sig att det finns 
effekter på den muntliga 
och den verbala kunskapen 
från spel hos eleverna. 
Motivationen hos eleverna 
kring spelen gör att 
eleverna spelar mycket 
hemma och vidare utvecklar 
sina kunskaper i de olika 
språkliga förmågorna. I 
Sundqvists klassrum märkte 
hon hur elevernas engelska 
kunskaper påverkade 
utanför klassrummet och 
vidare grundade hon denna 
studie kring det. 

Studien har visat att extra mural english 
har olika varierande faktorer och 
påverkan på språket. Språket de lär sig 
på fritiden har påverkan på både den 
muntliga och det engelska ordförrådet. 
Beroende på motivationen påverkar 
inlärningen utav de båda språkliga 
förmågorna. Det skilde sig någorlunda 
på killar och tjejer, då de föredrar olika 
aktiviteter och killar fick därav ut mer 
engelskainlärning i deras aktiviteter.  
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 Sykes, J. M. Reinhardt, 
J. Thorne, S. L. (2010). 
Directions and 
Prospects for 
Educational Linguistics. 
Springer: Netherlands.  
   
  

Författarna fokuserar på 
multiplayer online games 
(MMOGs) och synthetic 
immersive environments (SIEs) 
och undersöker huruvida dessa 
spel, som är byggda på att ha ett 
uppdrag och nå ett mål, påverkar 
språkinlärningen.  

Detta är en litteraturstudie som 
framkommit av att författarna 
granskat undersökningar som 
behandlar hur digitala spel kan 
fungera som verktyg i 
undervisningen av engelska. 

Eftersom att författarna 
anser att digitala spel har en 
stor betydelse för 
språkinlärningen hos de 
som spelar har de valt att 
djupdyka i ämnet genom att 
studera forskningsresultat 
och undersökningar. De vill 
belysa hur digitala spel kan 
vara meningsfulla att 
använda I undervisningen.  

De kommer att fortsätta med och 
utveckla sin forskning inom området. De 
anser att "multiplayer digital games" har 
potential att i framtiden förändra 
undervisningen i språkinlärning. 
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