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Syftet med denna studie är att undersöka huruvida datorspel kan utveckla ungdomars 
språkförråd i engelska samt hur datorspel kan användas i undervisningssyfte. En del 
studier menar på att datorspel kan vara hämmande för elevernas lärande samt att de kan 
utveckla ett aggressivt beteende. Forskarna är inte eniga kring detta och ger ingen tydlig 
bild på hur datorspel påverkar ungdomar som spelar längre perioder. Det finns otaligt 
många olika datorspel som erbjuder olika sätt att interagera och lära sig nya engelska ord. 
Skolan har i uppdrag att introducera olika medier för att utveckla kunskaper inom 
engelskämnet. Denna studie undersöker ifall datorspel kan vara ett av dessa och hur de 
skulle kunna användas och studien grundar sig på Vygotskijs sociokulturella teori. Vi har 
sökt bland databaser efter artiklar som behandlar hur datorspel kan påverka ungdomar 
språkligt, som har engelska som sitt andraspråk. Studien avgränsas till artiklar som 
undersöker ungdomar mellan åldrarna 9 till 16 och dess relation till datorspel. Resultatet 
grundar sig även på internationella studier, dock är majoriteten genomförda i Sverige, 
eftersom syftet berör svenska skolungdomar. Resultatet påvisar att datorspel kan bidra till 
ett utökat ordförråd bland ungdomar som har ett intresse för datorspel. För att datorspel 
skall kunna användas som ett framgångsrikt verktyg i undervisningssyfte, fordras 
engagemang hos läraren samt välplanerade lektioner med välutformat lärarmaterial. Dock 
visar studien på ett antal olika problem som är kopplade till användandet av datorspel i 
klassrummet. Det främsta problemet berör utgifterna kopplade till införskaffandet av 
datorer utrustade för att kunna hantera moderna datorspel. Ett annat problem som lyfts 
fram är kopplat till den tid som datorspel kräver för att ungdomar ska utvecklas språkligt. 
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1. Inledning 

Ungdomar idag spenderar alltmer tid framför skärmar för att spela digitala spel med sina 

vänner runt om i världen (SVT, 2009). Många av de spel som spelas idag bland ungdomar 

ställer höga krav på samarbete och förmåga att kommunicera med varandra. Eftersom spelare 

runt om i världen träffas i dessa spel, krävs att spelarna kan kommunicera på ett annat språk 

än på sitt modersmål. Kommunikationsspråket sker oftast på engelska mellan spelarna, på 

grund av att spelarna har inte samma modersmål. En del studier pekar på att det digitala 

spelandet kan hämma eleverna att prestera i skolan samt utveckla ett aggressivt beteende 

(Gentile, 2003, s.5; Gentile, 2009, s.594). Däremot finns det forskning som visar på att barn 

och ungdomar som spelar datorspel får ett utökat ordförråd och förbättrar sina engelska 

språkkunskaper. Många av de digitala spelen som spelas bland barn och ungdomar, kräver tid 

och ansträngning för att lära sig spelets komplicerade regler och kontrollerna för att orientera 

sig i spelet. Detta innebär att stora mängder information måste inhämtas och appliceras för att 

spelaren ska kunna bemästra spelet. I detta har speltillverkarna lyckats väl med att konstruera 

spel som motiverar ungdomar till att lära sig det som krävs för att kunna spela. Detta väcker 

viktiga frågor om hur speltillverkarna lyckas motivera barn och ungdomar att lära sig spela 

deras spel. En intressant och relevant fråga är hur skolan kan använda sig av datorspel i 

skolans engelskundervisning, för att fånga elevernas intresse och hjälpa dem att prestera 

bättre. 

 

Engelska är ett av skolans kärnämnen vilket innebär att samtliga elever förväntas uppnå en 

nivå som krävs för att erhålla ett betyg. Enligt kursplanens kunskapskrav skall eleven kunna 

“förstå det huvudsakliga innehållet [...] i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga 

texter” (Skolverket, 2011b, s.34). Om datorspel kan hjälpa elever att utveckla deras engelska 

språkkunskaper och få ett utökat ordförråd, vore det relevant att veta om datorspel kan 

användas som ett redskap i skolans engelskundervisning. Enligt Vygotskijs sociokulturella 

teori sker språkutvecklingen i interaktionen med andra, vilket flera datorspel ger spelarna 

möjlighet att göra. Denna studie kommer söka svar på huruvida datorspel kan bidra till ett 

utökat ordförråd men också om det går att använda i skolan som undervisningsredskap. Vilka 

potentiella problem kan ett sådan redskap medföra i skolundervisningen samt hur skulle dessa 

problem kunna undvikas? För att hitta information till denna studie har vi sökt och granskat 

studier som har utfört observationer samt experiment med elever som är mellan 9 och 16 år. 

Dessa studier fann vi genom att söka på olika databaser med att kombinera sökord som var 
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förknippade med syftet med vår studie, ex. online games och language learning. Med hjälp av 

både nationella och internationella studier och undersökningar vill vi sammanställa 

forskningsresultat om hur datorspel ska kunna användas i undervisningssyfte. 

 

2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur datorspel kan utveckla elevernas språkkunskaper 

i engelska. Denna studie kommer koncentrera sig mer specifikt på hur datorspel kan utvidga 

elevernas engelska ordförråd. Vi undersöker även hur datorspel kan användas i skolans 

engelskundervisning samt eventuella problem som kan uppstå i samband med att använda 

datorspel som undervisningsmaterial. De frågor som denna studie söker svar på är följande: 

 

● Hur kan datorspel utöka elevernas ordförråd i engelska? 

● Hur kan datorspel integreras i skolans engelskundervisning? 

 

3. Bakgrund 

Under detta stycke kommer vi först att redovisa vilka effekter datorspel har på personer som 

spelar datorspel längre perioder för att uppmärksamma fördomar som existerar kring 

datorspelande. Därefter kommer vi presentera några av de mest populära spel och dess 

spelgenrer för att ge en översiktlig bild om hur spelvärlden ser ut idag. Flera av dessa spel har 

förekommit som exempel i de artiklar som denna litteraturstudie undersöker, därmed vill vi 

förse läsaren med en djupare förståelse för dessa spel och dess genrer. Därefter kommer det 

att presenteras en del forskningsresultat om datorspelens språkliga påverkan. Sedan lyfts 

relevanta delar från läroplanen om vilka kunskaper och färdigheter som förväntas att eleverna 

utvecklar inom skolans engelskundervisning. Slutligen drar vi kopplingar till Vygotskijs 

sociokulturella teori om hur elever kan utvecklas språkligt genom att interagera med andra. 

 

3.1. Rådande fördomar kring datorspel 

Datorspel kan anses ha en negativ påverkan på individer och många ser det som ett 

destruktivt tidsfördriv. Datorspel anses också vara ett hinder för elever att prestera bra i 

skolsammanhang. Studier har påvisat att våldsamma datorspel kan bidra till ett mer 

aggressivt beteende samt en försämrad känsla för empati. Det hävdas att individer som utsätts 

för våldsamma datorspel har i större utsträckning uppfört sig fientligt mot sin omgivning 

(Anderson, 2010, s.151). Elever som spenderar mycket tid att spela våldsamma datorspel har 
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således en större benägenhet att hamna i konflikt med andra elever men också med lärarna i 

skolan. Det har också uppmärksammats att elever som spelar våldsamma datorspel hamnar 

mer ofta i slagsmål än andra (Gentile, 2003, s.5). En annan studie menar även att våldsamma 

datorspel hämmar elevernas skolprestation och elever som frekvent spelar denna typ av spel, 

utsätts för större risk att utveckla koncentrationssvårigheter samt riskerar få lägre betyg. Dock 

framgår det inte vilka ämnen som blir drabbade (Gentile, 2009, s.594). Enligt studierna ska 

varken kulturella skillnader eller kön ha någon större betydelse hur individerna blir påverkade 

av våldsamma datorspel (Anderson, 2010, s.151). Dock hävdas det i andra studier att det 

finns inga vetenskapliga belägg på att våldsamma datorspel skulle leda till ett aggressivt 

beteende. Det visar istället på att individer som tillbringar mycket tid på dessa typer av spel 

får en högre visuospatial kognition, vilket är förmågan att uppfatta visuell information  

(Ferguson, 2007, s.309). Datorspels påverkan på individer är ett omdiskuterat ämnet och det 

är svårt att få en tydligt bild av hur individer blir påverkade av datorspelen, eftersom flera 

studier motbevisar varandra. Denna studie kommer att förhoppningsvis bidra till en djupare 

förståelse om hur datorspel påverkar elevernas förmåga att prestera i skolans 

engelskundervisning, mer specifikt en ökat engelska ordförråd. 

 

3.2. Spelgenrer 

För att finna svar om datorspel kan användas i undervisningssyfte vill vi ge en tydlig bild av 

den spelvärld som råder idag för att bidra med en djupare förståelse om vilka spel som denna 

studie behandlar. Flera av dessa spel förekommer i de studier som återfinns i vårt 

källmaterial. Det finns en stor mängd datorspel som kan delas in i olika typer och olika 

genrer. Spelen skiljer sig från varandra på ett antal olika sätt. Allt ifrån kontroller, tema och 

målen med spelet kan variera och kategoriseras enligt sin struktur. I de studier som vi 

granskat så är både onlinespel och offlinespel inkluderade. Det förstnämnda innebär spel som 

kräver internet anslutning och där spelarna spelar med andra spelare, medan det sistnämnda 

gäller spel som inte kräver internet anslutning, där spelaren spelar enskilt. Ett av de mest 

populära spelen är League of Legends, vilket är ett RTS-spel (real time strategy) som spelas 

online. RTS-spel är en form av ett strategispel där allting sker i realtid och de är oftast 

stridsorienterande och spelarnas handlingar sker i ett snabbt tempo med ingen väntetid 

emellan deras agerande. League of Legends betraktas även att ha element som tillhör rollspels 

genren RPG (role playing game). RPG-spel låter spelarna kliva in i ett karaktär för att handla 

och agera som denne i en fantasivärld. Spelet lägger stort fokus på dess karaktärer som är en 

del av en berättelse som spelaren själv får vara med att både skapa och påverka (Elliot, 
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Golub, Ream & Dunlap, 2012, s.156; Grace, 2005, s.1-3; Riotgames, 2016). I detta spel är ett 

lagspel där interaktion med sina lagkamrater är särskilt viktigt. Därmed ger detta spel rika 

tillfällen för interaktion mellan spelarna. 

 

Ett annat mycket populärt spel är Hearthstone, vilket är ett digitalt strategi-kortspel som 

också spelas online. Strategispel är ett spel där spelarna utsätts för olika typer av 

problemlösningar. Spelaren behöver hantera olika resurser samtidigt behöver spelaren oftast 

manövrera trupper för att överlista sin motståndare. I Hearthstone tar spelaren kontroll över 

en hjälte med magiska krafter som sedan används för att frammana soldater, vapen eller kasta 

besvärjelser för att besegra sin motståndare. Allt detta sker i form av kort och varje spelare 

formar sina egna kortlekar enligt spelets regler och restriktioner (Grace, 2005, s.1-3; Blizzard, 

2017). I detta spel förekommer många viktiga ord begrepp som spelaren förväntas kunna, 

exempelvis damage, spell, taunt och många fler. Dessa ord lär sig spelaren genom sitt 

spelande eller har lärt sig dem tidigare. Interaktionen mellan spelarna är ytterst begränsad. 

 

Actionspel är också en spelgenre som är mycket populär, vilket erbjuder intensiv action. Den 

vanligaste action genren är FPS-spel (first person shooter), vilket oftast handlar om att döda 

eller att bli dödad av andra spelare. Spelarna kontrollerar sina karaktärer från 

förstapersonsperspektiv. Ett av de största spelen i denna genre är onlinespelet Counter Strike: 

Global Offensive, vilket är ett lagbaserat FPS-spel. Spelarna spelar i två olika lag som har 

olika uppdrag som de ska utföra. Spelet utspelar sig i flera omgångar där spelarna samlar på 

virtuella pengar mellan varje omgång. Spelarna kan med dessa virtuella pengar införskaffa 

olika typer av utrustning i form av vapen, skydd eller andra hjälpmedel för att enklare kunna 

utföra sitt uppdrag (Elliot, Golub, Ream & Dunlap, 2012, s.156; Valve, 2017). Detta är ännu 

ett lagspel som lägger stor vikt på kommunikationen mellan sina lagspelare. Därmed ger 

spelet rika möjligheter till interaktion mellan spelarna. 

 

MMO (massive multiplayer online) är en annan populär spelgenre. MMO-spel spelas online 

där spelare interagerar med varandra genom att samarbeta men också tävla mot varandra i en 

gemensam digital värld på nätet. World of Warcraft är ett av det mest populära MMO-spelen 

och är en blandning av MMO och RPG (roleplaying game), vilket är en egen genre 

MMORPG (massive multiplayer online roleplaying game). Spelarna skapar en karaktär i 

spelets fantasivärld och utvecklar dess egenskaper genom att utföra uppdrag och bekämpa 

fiender. Spelarnas karaktärer intar olika roller där en spelare är en präst som beskyddar sina 
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lagkamrater, en annan tar rollen som en tapper krigare och strider öga mot öga med sina 

fiender. Någon tar rollen som en trollkarl som använder magiska trollformler för att eliminera 

de hinder som kommer i dess väg. Utöver dessa roller finns även andra som har liknande 

roller fast olika färdigheter och förmågor. Dessa olika roller skapar en miljö för spelarna att 

samarbeta med varandra för att ta sig vidare i spelet samt för att bekämpa andra spelare som 

försöker hindra deras framgång. Spelarna utvecklar sina karaktärer i interaktion med andra i 

en enda stor gemensam digital fantasivärld  (Grace, 2005, s.1-3; Elliot, Golub, Ream & 

Dunlap, 2012, s.156; Blizzard, 2017b). Detta spel förekommer i ett flertal av artiklarna som 

har använts i denna studie. Spelet fordrar interaktion mellan spelarna för att orientera sig i 

den stora virtuella värld som spelarna befinner sig i. Genom att kommunicera med varandra 

kan de övervinna de hinder som de möter på sin färd. Detta spel ger rika möjligheter för 

interaktion mellan spelarna och överträffar de övriga spel som nämns i detta stycke. 

 

Minecraft är ett annat mycket populärt spel som har skapat en helt ny spelgenre, sandlåde-

konstruktionsspel (sandbox construction game). Spelarna styr sin karaktär i en öppen värld 

och interagerar med världen genom att placera och bryta olika typer av block. Spelarna kan 

välja att spela enskilt eller med andra i en tredimensionell värld. De väljer även om de vill 

enbart bygga olika konstruktioner i ett kreativt spelläge, eller om de vill spela i ett 

överlevnads spelläge där de måste söka olika resurser och mat för att överleva samtidigt som 

de bygger olika konstruktioner. Spelet har inget slut, utan spelarna spelar i en värld som de 

själva formar genom dessa olika block (Curse, 2017). Detta spel spelas oftast med andra 

lokalt eller online, vilket ger spelarna tillfälle att interagera med varandra. Dock kan detta 

spel också spelas enskilt offline, vilket innebär att tillfällen till interaktion inte alltid erbjuds. 

Däremot kommer spelaren alltid i kontakt med ord och begrepp som är väsentliga att förstå 

för att kunna orientera sig i spelet. 

 

Det finns även andra spelgenrer som inte är lika vanliga som de ovannämnda. Rytm är en 

annan sådan som innehåller musik eller också dans och som oftast involverar unika 

spelkontroller i form av olika musikinstrument eller en dansplatta (Grace, 2005, s.1-3; Elliot, 

Golub, Ream & Dunlap, 2012, s.156). Denna spelgenre framkommer i en av artiklarna som 

används i denna studie. Dessa spel är oftast offlinespel som spelas för det mesta enskilt, eller 

i par där interaktionen mellan spelarna inte är nödvändig. Däremot kan spelaren möta på ord 

och instruktioner som de måste efterfölja, för att uppnå syftet med spelet. Dessa ord är oftast 

kommunicerade på engelska. 
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3.3. Datorspelens påverkan på språket 

Studier påvisar att datorspel kan bidra till en förbättrad förmåga att kommunicera på engelska. 

Datorspel anses vara en effektiv metod för att lära elever engelska som andraspråk 

(Sundqvist, 2015, s.65; Peterson, 2010, s.89). Studier har även visat att det råder skillnader på 

olika spelgenrer. I en meta analys framkommer det att spel som erbjuder tillfällen för 

interaktion med andra spelare bidrar till ett bättre språkutvecklingsresultat (Peterson, 2010, 

s.75). Trots detta har det påvisats att spelgenren som inte kan erbjuda samspel mellan spelarna 

kan också vara språkutvecklande, dock måste särskilda pedagogiska kriterier uppfyllas vilket 

kommer att behandlas senare i detta arbete (Peterson, 2010, s.87). Eleverna får genom 

datorspel kommunicera på olika sätt som bidrar till en bättre kommunikationsförmåga inom 

det språk som spelet använder som kommunikationsspråk, vilket oftast är engelska (Sundqvist 

& Sylvén, 2012a s.201). Elever som spelar datorspel lär sig oftast engelska omedvetet och när 

de uppmärksammar sina framsteg stärks deras motivation till att fortsätta att spela samt att 

utveckla sina språkkunskaper (Chik, 2014, s.91-92). Studierna visar på att datorspel kan 

utveckla språkkunskaper inom engelska, bland annat utöka spelarnas ordförråd i engelska. 

Spel förser spelarna med en kontext och ett behov av att lära sig nya ord och nya språkformer 

för ny typ av aktivitet som de kommer i kontakt med när de spelar (Gee, 2006, s.7).  

 

3.4. Skolans uppdrag 

Spelutvecklare har liksom lärarna en utmaning att överföra information till sin publik på ett 

sätt som motiverar till lärande (Gee, 2007, s.132-133). Skolans främsta uppdrag är att ge 

möjlighet till alla elever att inhämta och utveckla kunskaper, för att kunna verka som aktiva 

ansvarskännande individer. Uppdraget innefattar att eleverna ska få rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva för att utveckla sina förmågor att kommunicera och därmed få tilltro 

till sina språkliga förmågor (Skolverket, 2011b, s.9). Skolan ska främja elevernas personliga 

utveckling till att bli kompetenta individer i ett allt mer globaliserat samhälle. Behovet av att 

kommunicera på ett främmande språk blir allt mer påtagligt. I skolans utbildningsprogram är 

engelska ett kärnämne och som tidigare redan nämnts under inledningen förväntas det att 

eleverna ska kunna förstå, formulera och kommunicera i både tal och skrift på engelska enligt 

den rådande kursplanen (Skolverket, 2011b, s.34). Eleverna ska även utveckla strategier för 

att lösa problem när språkkunskaper inte räcker till. (Skolverket, 2011b, s.26-28). För att 

eleverna ska få tillfälle att utveckla dessa kunskaper i engelska ska skolan ge eleverna tillfälle 

att använda olika medier. Enligt kursens centrala innehåll ska eleverna komma i kontakt med 
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texter, filmer, dramatiserade berättelser, sånger, sagor samt dikter på engelska. Däremot är 

inte datorspel inkluderat i skolverkets förklaring av medier som eleverna ska möta i 

undervisningen, även om det kan betraktas som en typ av media. Olika medier ska vara en 

väsentlig del av engelska språkundervisningen. I skolverkets kommentarmaterial för engelska 

betonas vikten av att “undervisningen knyts till elevernas förkunskaper, erfarenheter och 

behov” (Skolverket, 2011a, s.9). På detta sätt skapas meningsfull undervisning som stärker 

elevernas lärande och deras lust till lärande. Genom att anpassa undervisningen till eleverna 

kan undervisningen i engelska stimulera deras intresse för ämnet, vilket är en uppgift i 

engelskundervisningen (Skolverket, 2011a, s.9-10). Eleverna växer upp i en allt mer 

globaliserad värld och engelskan har blivit det språk som används i datorspelens värld. Är det 

inte angeläget för skolan att införa detta redskap om det kan stärka deras språkkunskaper i 

engelska? 

 

3.5. Sociokulturella perspektivet 

Som tidigare nämnt under stycket om datorspelens språkliga påverkan, är det främst 

interaktionen med andra som bidrar till en språkutveckling. Enligt Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv är det genom språket som vi kan kommunicera med andra människor. Språket är 

det viktigaste redskapet för kunna kommunicera med andra och organisera vår omvärld 

(Säljö, 2014, s.301). Det är i kommunikationen med andra som leder till att vårt språk 

utvecklas (Öztürk, 2014, s.154) och den digitala tekniken utökar nya sätt varpå vi kan 

uttrycka oss, bland annat genom bilder (Säljö, 2014, s.301-302). Vygotskij menar också att 

barnen är beroende av hjälp av en vuxen, eller en mer erfaren person att begreppsliggöra 

världen. Det är först då som barnet leds in i den så kallade proximala utvecklingszonen, vilket 

möjliggör att barnet kan utvecklas sina språkkunskaper (Ibid, s.302-305). Detta perspektiv är 

relevant för denna studie eftersom datorspelen erbjuder spelaren möjlighet till interaktion med 

andra, vilket skapar tillfällen för spelarna att utvecklas språkligt. 

 

4. Metod 

I detta stycke kommer vi presentera hur vi gick tillväga för att finna det källmaterial som 

denna studie baseras på samt vilka avgränsningar vi har valt att göra. Slutligen nämner vi kort 

om de kriterier vi har använt oss av för att urskilja artiklarnas relevans som källmaterialet 

består av. 
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4.1. Tillvägagångssätt 

För att hitta relevant material för att kunna besvara våra frågeställningarna, har vi sökt efter 

vetenskapliga texter och artiklar med hjälp av olika söktjänster och databaser. Vid sökning av 

lämpligt material användes söktjänsterna DiVA, Proquest, Google Scholar och Primo. DiVA 

användes främst för att finna en specifik litteraturstudie som behandlar samma område som 

denna studie, i syfte för kedjesökning. Vi fann relevant litteratur som har använts för 

bakgrunden till detta arbete och om Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Samtliga texter 

som vi fann med hjälp av de övriga sök tjänsterna såg vi till att vara “peer reviewed” för att de 

skulle kunna vara till användning för vår studie. Vi kombinerade följande sökord för att finna 

lämpliga vetenskapliga texter och artiklar; online games AND language learning, computer 

games AND language learning. För att specificera vår sökning och begränsa antalet träffar 

valde vi att byta ut ordet language language learning med second language learning. Vi sökte 

även efter nationell forskning och använda sökorden datorspel OCH engelskundervisning, 

dock fick vi inte några relevanta träffar. 

 

4.2. Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till onlinespel och offlinespel som spelas på datorer. Studien kommer att 

behandla litteratur som beskriver datorspelens påverkan hos elever mellan 9 till 16 år samt 

hur det påverkar deras engelska ordförråd. Denna studie kommer enbart att behandla 

datorspel och därmed har vi exkluderat texter som behandlar andra former av analoga spel 

som brädspel, kortspel eller andra fysiska lekar. 

 

4.3. Val av litteratur 

Vi har valt att inkludera texter som vi har ansett vara relevanta för våra frågeställningar. 

Artiklarnas metoder varierar där både kvantitativa och kvalitativa metoder var representerade. 

Kvantitativ metod innebär att undersökning har skett i form av enkätundersökningar för att få 

en generell bild över den grupp individer som undersökningen studerar. I detta fall handlar det 

om 9 till 16 åringars relation till datorspel och hur det påverkar dem språkligt. Kvalitativ 

metod innebär att undersökningen har bestått av intervjuer för att få en fördjupad förståelse 

hos individer och deras beteende. Dessa undersökningar har intervjuat elever för att 

undersöka elevens egna erfarenheter om hur de upplever att spel har påverkat dem språkligt. 

Bland de artiklar vi har funnit inför detta arbete, har vi bland annat använt oss av Sundqvist 

och Wikströms artikel Out-of-school digital gameplay and in-school L2 English vocabulary 

outcomes. Denna artikel lyfter fram vikten av att undervisningsinnehållet i en lektion bör 
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möta elevernas intressen samt redovisar ett ordförståelsetest som visar på att elever som 

spelar datorspel fick ett bättre resultat än övriga elever. Även andra artiklar av Pia Sundqvist 

och Liss Kerstin Sylén som handlar bland annat om spelet World of Warcraft är inkluderade i 

denna litteraturstudie. Dessa artiklar har bidragit till en stor del av denna litteraturstudies 

resultat och vi har bedömt dem som högst relevanta för våra frågeställningar. Vi har även 

inkluderat ett antal internationella artiklar, bland dessa har vi inkluderat; Ruphina Anyaegbus 

studie som är genomförd i Kina, Wafa Muhannas studie genomförd i Jordanien samt Jared 

Baierschmidts studie som är genomförd i Japan. Dessa artiklar har vi valt att inkludera för att 

få ett bredare internationellt perspektiv på huruvida datorspel kan påverka dess spelare 

språkligt. En del av de vetenskapliga texter som vi fann med vår sökning valde vi att 

exkludera på grund av att innehållet inte ansågs vara relevant nog för denna litteraturstudie.  

 

Samtliga texter som vi har inkluderat inför denna studie har vi sammanställt i tabellen nedan; 

Författare År Publikationstyp Titel 

Anyaegbu, R. & 
Ting, W. & Li, W. 

2012 Artikel Serious Game 
Motivation in an 
EFl Classroom In 
Chinese Primary 
School 

Baierschmidt, J. 2013 Artikel A Principled 
Approach to 
Utilizing Digital 
Games in the 
Language 
Learning 
Classroom 

Cobb, T. & Horst, 
M. 

2011 Artikel Does Word Coach 
Coach Words? 

Cornillie, F. & 
Thorne, S. & 
Desmet, P. 

2012 Artikel Digital Games for 
Language 
Learning: from 
Hype to Insight? 
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deHaan, J. & 
Reed, W.M. & 
Kuwada, K. 

2010 Artikel The Effect of 
Interactivity with a 
Music 
Video Game on 
Second Language 
Vocabulary Recall. 

Muhanna, W. 2012 Artikel Using Online 
Games for 
Teaching English 
Vocabulary for 
Jordanian 
Students Learning 
English as a 
Foreign Language 

Reichle, R. 2012 Artikel Sprites and Rules: 
What ERPs and 
Procedural 
Memory Can Tell 
Us About Video 
Games and 
Language 
Learning 

Sundqvist, P. 2015 Artikel About a Boy: A 
Gamer and L2 
English Speaker 
Coming Into Being 
by Use of Self 
Access 

Sundqvist, P. & 
Sylvén, L.K. 

2014 Artikel  Language-related 
Computer Use: 
Focus on Young 
L2 English 
Learners in 
Sweden  

Sundqvist, P. & 
Wkström, P. 

2015 Artikel Out-of-School 
Digital Gameplay 
and in-School L2 
English Vocabulary 
Outcomes 

Sylvén, L.K. & 
Sundqvist, P. 

2012 Artikel Gaming as 
Extramural English 
L2 Learning and 
L2 Proficiency 
Among Young 
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Learners 

Sylvén, L.K. & 
Sundqvist, P. 

2012 Artikel Similarities 
Between Playing 
World of Warcraft 
and CLIL 

 

5. Resultat 

Under detta stycke kommer vi presentera resultat från de valda artiklarna som berör studiens 

syfte. Vi kommer först att skriva om det resultat som tyder på att spelande av datorspel kan 

bidra till ett utökat ordförråd samt en bakomliggande faktor som har synliggjorts och gjort det 

möjligt för elever att förbättra sitt ordförråd genom datorspel. Därefter kommer vi presentera 

resultat som problematiserar datorspel i undervisningssyfte. 

 

5.1. Ökat ordförråd genom datorspel 

Undersökningar visar att motivation är en av flera viktiga egenskaper hos eleverna för att lära 

sig engelska som andraspråk (Anyaegbu, 2012; Baierschmidt, 2013; Muhana, 2012; 

Sundqvist, 2015; Sundqvist & Sylvén 2014; Sylvén & Sundqvist, 2012a). En av de granskade 

studierna som var genomförd i Kina studerade elever som fick spela ett onlinespel under ett 

flertal lektioner. Majoriteten av eleverna blev mer motiverade till att studera engelska med 

hjälp av onlinespelet. Eleverna blev motiverade att fortsätta spela på grund av att de ansåg att 

spelet var roligt men också för att de kände sig belönade när de hade uppnått sina mål i spelet. 

Detta arbetssätt var nytt för dessa elever vilka som i vanliga undervisningssammanhang 

arbetade med textböcker. Det framkom också i studien att eleverna spelade mycket datorspel 

på sin fritid (Anyaegbu, 2012, s.158, 161). Andra studier visar på att elever som spelar 

mycket datorspel på sin fritid anser att engelskämnet i skolan är meningsfullt och intressant 

(Sundqvist & Sylvén, 2014, s.13; Sundqvist, 2015, s.354-355). Det framkommer också att 

undervisningsinnehållet bör möta elevernas intressen, vilket datorspel kan lyckas göra hos 

elever som tillbringar mycket av sin fritid till att spela datorspel (Sundqvist & Wikström, 

2015, s.74). Två studier påvisar även att elevernas lust till inlärning stärks samt att deras 

ordförråd utökas genom sitt datorspelande (Sundqvist, 2015, s.354-355; Baierschmidt, 2013, 

s.308). I en studie genomförd i Jordanien fick ett antal elever spela datorspel som en del av 

sin undervisning, medan andra elever fick en mer traditionell undervisning och fick arbeta 

med textböcker. Därefter fick samtliga elever genomföra ordförståelse tester. Resultatet 

visade att elever som hade spelat datorspel presterade bättre i ordförståelse testerna  jämfört 
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med de elever som hade fått arbeta med textböcker. Det ska även framkomma att samtliga 

elever var erfarna datoranvändare (Muhana, 2012, s.241). Denna form av mätning av 

ordförråd har också genomförts i andra studier som har visat på samma resultat, att elever 

som spelar datorspel frekvent har fått ett bättre resultat än övriga elever (Sylvén & Sundqvist, 

2012a, s.314; Sundqvist och Wikström, 2015, s.73-74). I en av studierna framkom det att 

elever som spelade datorspel på sin fritid skapade inte lika långa texter som de övriga 

eleverna, däremot använde de mer avancerade ord. Det framgår dock inte i studien vad som 

menas med avancerade ord (Sundqvist och Wikström, 2015, s.73-74).  

 

Andra studier lyfter fram styrkan i att spelare erbjuds möjligheter att spela med andra spelare 

vilket skapar interaktions tillfällen som gynnar spelarna språkligt (Anyaegbu, 2012, s.158; 

Muhana, 2012, s.235; Sundqvist & Sylvén, 2014, s.6). Eleverna får genom att spela med 

andra lära sig strategier för att lösa språkproblem som uppstår när språket inte räcker till samt 

att de får en bättre förståelse för de nya ordens betydelse men också dess användning 

(Sundqvist & Sylvén, 2014, s.6). När eleverna spelar datorspel lär de sig nya ord indirekt. 

Dessa nya ord möter de under spelets gång i flera sammanhang, vilket leder till att eleverna 

kan relatera till ordets betydelse (Sylvén & Sundqvist, 2012a, s.306). Interaktionen mellan 

spelarna är en viktig del för att datorspelet ska utveckla spelarens ordkunskaper. Spelaren lär 

sig även hur ordet används men också hur det stavas (Sundqvist, 2015, s.362).  

 

5.2. Datorspels anpassning i undervisning 

Det framkommer i en studie att datorspel kan vara ett framgångsrikt verktyg i undervisningen 

(Anyaegbu, 2012; Baierschmidt, 2013;Cobbs & Horst, 2011; Cornillie, 2012; Muhana, 2012; 

Sylvén & Sundqvist, 2012a; Sylvén & Sundqvist, 2012b). Vid användandet av datorspel i 

undervisningssyfte är lärarens attityd till det arbetssättet en avgörande faktor för att 

undervisningen ska vara framgångsrik. Om läraren är motvillig till att använda sig av 

datorspel i undervisningen, kommer lärarens negativa attityd påverka eleverna negativt, vilket 

leder till att även eleverna kan utveckla en negativ inställning till det arbetssättet (Anyaegbu, 

2012, s.162). Internationell forskning påvisar att undervisningen med hjälp av datorspel, 

fordrar att läraren väljer ett spel som hjälper eleverna att uppnå särskilda undervisningsmål, 

vilket läraren har förberett inför lektionen. Detta val kan vara svårt eftersom det finns 

tusentals av olika spel där alla inte utvecklar elevernas språkkunskaper på önskvärt sätt 

(Baierschmidt, 2013, s.308). Det är viktigt att välja ett spel som utmanar elevernas 

språkkunskaper samt att spelet måste kunna erbjuda eleverna möjligheter att öva på de 
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färdigheter som lektionen är ämnad till (Muhana, 2012, s.235; Cornillie, 2012, s.250) Studier 

visar även på att läraren behöver ger tydliga instruktioner till eleverna om vad de ska uträtta i 

spelet samt att läraren förbereder välutformade arbetsuppgifter, för att undervisningen ska 

vara framgångsrik (Baierschmidt, 2013, s.309; Muhana, 2012, s.242). Det är också viktigt att 

avse tid för eleverna att diskutera med varandra kring hur väl de har uppnått lektionens mål. 

Genom att eleverna delar med sig av varandras spelupplevelser om hur de löste de problem de 

mötte i spelet kan eleverna lära sig av varandra. Det är dock viktigt att läraren är delaktig i 

diskussionen för att ge eleverna vägledning om hur de ska kunna prestera bättre under 

framtida lektioner (Baierschmidt, 2013, s.312).  

  

Två av de svenska studierna visar att MMO-spel är effektiva vid inlärning av engelska 

(Sylvén & Sundqvist, 2012a; Sylvén & Sundqvist, 2012b). MMO-spel är en typ av onlinespel 

där upp till tusentals spelare spelar tillsammans samtidigt. Ett av spelen som användes i 

Sylvén och Sundqvists båda studier var MMO-spelet World of Warcraft, vilket visade ge 

goda resultat hos elever i deras engelska språkutveckling (Ibid). Studier hävdar att MMO-spel 

är högst fördelaktiga för andraspråksinlärning eftersom spelen förser sina spelare med 

tillfällen att möta många nya engelska ord. Därav är onlinespel, i synnerhet MMO-spel, mer 

språkutvecklande än offlinespel, på grund av att MMO-spel erbjuder betydligt fler tillfällen 

för spelaren att interagera med andra spelare samt ett större behov av att kommunicera både 

muntligt och skriftligt. Detta leder till att MMO-spel kan specifikt förbättra spelarnas 

ordförråd i engelska (Sylvén & Sundqvist, 2012b, s.126-127; Sylvén & Sundqvist, 2012a, 

s.315). Det ska uppmärksammas att även andra spel som inte spelas online kan också bidra till 

språkutveckling. Dock visar studier att offlinespel inte kan erbjuda samma möjligheter till 

interaktion med andra spelare, vilket innebär att spelaren inte utvecklar sina språkkunskaper 

till samma nivå som de skulle kunna göra med ett onlinespel (Sylvén & Sundqvist, 2012b, 

s.126). 

 

Datorspel har visats kunna få elever att bli mer aktivt deltagande i undervisningen på grund av 

att de kan uppleva miljön i datorspelet mindre hotfull och har därför lättare att uttrycka sina 

tankar och känslor. Datorspel kan därmed göra det möjligt för elever att utvecklas språkligt 

samt få ett utökat ordförråd på grund av att deltar mer aktivt i undervisningen (Muhana, 2012, 

s.235). I en kanadensisk studie med 50 fransktalande elever mellan 12 till 13 år med engelska 

som sitt andraspråk framkom det att eleverna utvecklade sina förmågor att igenkänna ord som 

de mötte i spelet samt att de snabbare kunde koppla ordet med dess betydelse. Det framkom 
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också att många av de ord som eleverna kände igen var ord som förekom ofta i vardagliga 

situationer eller ord de kände till sen tidigare (Cobbs & Horst, 2011, s.656-658).  

 

5.3. Problem med datorspel i undervisning 

Ett flertal studier visar att det finns en viss problematik i samband med att använda datorspel i 

undervisningsyfte (Anyaegbu, 2012; Baierschmidt, 2013; Cobbs & Horst, 2011;  Cornillie, 

2012; deHaan, Reed & Kuwada, 2010; Muhana, 2012). Ett av problemen är att många skolor 

saknar de resurser som krävs för att införskaffa datorer som är utrustade för att behärska 

moderna datorspel, eftersom komponenterna till dessa datorer kostar mycket pengar 

(Baierschmidt, 2013, s.309). Den kanadensiska studien påvisade att eleverna behövde spela 

en längre period för att undervisningen skulle vara utvecklande för dem. Eleverna fick spela 

ett datorspel som var särskilt anpassat för vokabulär inlärning (Cobbs & Horst, 2011, s.656-

658). 

 

Ett ytterligare problem som kan uppstå är att eleverna behöver redan ha ett stort ordförråd för 

att kunna förstå innehållet i de flesta datorspel, vilket kan göra det problematiskt för en del 

elever att använda datorspel som undervisningsmetod. Detta leder i sin tur till en annan 

problematik som har identifierats nämligen att eleverna talar med varandra på sitt modersmål 

och inte på engelska medan de spelar datorspel under lektionen (Cornillie, 2012, s.247; 

Muhana, 2012, s.242). Datorspel kan upplevas svårt och förvirrande för en del elever vilket 

framkommer i en intervju med en elev. Eleven förstod inte målet med undervisningen och hen 

gick vilse i spelet. Eleven lyckades inte slutföra lektionens mål och glömde sedan bort allt vad 

hen hade lärt sig under lektionen (Anyaegbu, 2012, s.161).  

 

Studier visar även på att det finns en fara med att använda datorspel i undervisningssyfte, 

genom att eleverna fokuserar allt för mycket på spelandet istället för att koncentrera sig på 

syftet med lektionen (Cornillie, 2012, s 250). Detta framkom tydligt i en studie genomförd i 

Japan där elever fick spela ett musikbaserat spel och lyssna på engelska låttexter samtidigt 

som de skulle trycka på knappar enligt spelets anvisningar. Eleverna ansåg att när de 

fokuserade på låttexterna kunde de inte koncentrera sig på spelandet och tvärtom. Det 

framkom att några elever ansåg att det hade varit bättre att endast fokusera på låttexterna, att 

det hade varit en bättre språkövning (deHaan, Reed & Kuwada, 2010, s.84). Många av de 

moderna datorspelen har avancerade kontroller vilket eleverna behöver ha förkunskaper om. 

Eftersom spelets struktur kan förändras under spelets gång och tillföra nya regler och 
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instruktioner, behöver eleverna förstå de ord som de möter i de nya instruktionerna. Av denna 

anledning behöver eleven ett brett ordförråd som förberedelse inför spelandet av de flest 

moderna datorspel (Reichle, 2012, s.149-150). 

 

6. Diskussion 

Diskussionen är indelad i fyra delar, metoddiskussion, resultatdiskussion, slutdiskussion samt 

förslag till vidare forskningsområden. I metoddiskussionen kommer vi diskutera våra valda 

metoder för att finna det underlag som denna studies resultat grundar sig på. Därefter i 

resultatdiskussionen kommer vi diskutera kring resultatet och jämföra denna sammanställning 

av forskningsresultat med de vetenskapliga texter som vi nämner i 3.3 datorspelens påverkan 

på språket samt besvara syftet och våra frågeställningar med denna litteraturstudie. I 

slutdiskussionen summerar vi vad denna litteraturstudie har kommit fram till. Slutligen 

kommer vi att presentera nya relevanta fördjupningsområden inom detta forskningsområde, 

där forskning kan bidra med att ge en tydligare helhetsbild om datorspel ska kunna användas i 

undervisningssyfte för att lyfta elevernas kunskapsresultat i engelska.  

 

6.1. Metoddiskussion 

För att besvara våra frågeställningar har vi studerat ett antal olika artiklar som berör ämnet 

språkinlärning genom datorspel. Ett fåtal författare har fått större plats än andra i detta arbete, 

framför allt Pia Sundqvist och Liss Kerstin Sylvén. Anledning till detta är för att dessa 

författare har skrivit ett flertal relevanta artiklar kring ämnet som vi har studerat samt att de är 

utförda i Sverige. Denna studie riktar sig mot den svenska skolans elever och därför anser vi 

att studier utförda i Sverige är av högre relevans. Vi har granskat samtliga artiklar utifrån ett 

objektivt perspektiv och valt att inkludera både kritiska samt positiva aspekter med hur 

datorspel kan påverka spelarens ordförråd. Detta har vi gjort för att läsaren ska få en tydlig 

bild om ämnet som studeras, samt få en djupare förståelse kring ämnets relevans. Flertalet av 

artiklarna som har använts i denna studie behandlar inte enbart hur datorspel kan påverka 

ordförrådet hos elever utan även andra språkutvecklande områden. Dock har vi valt att 

exkludera allt innehåll som inte behandlar specifikt utvecklandet av ordförrådet, till anledning 

för att arbetet inte ska bli för stort. Vi har valt att enbart inkludera artiklar som behandlar 

elever mellan 9 till 16 år och hur datorspel påverkar deras engelska ordförråd. Däremot har vi 

valt att inkludera en artikel skriven av deHaan, Reed och Kuwada (2010) som studerar elever 

vars åldrar överskrider 18. Vi ansåg att artikeln var relevant för vårt syfte samt att åldern på 
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eleverna i deras studie inte hade någon större påverkan på resultatet, på grund av studiens 

tillvägagångssätt. Vi har även valt att inkludera studier från olika länder för att få ett bredare 

internationellt perspektiv. Våra egna erfarenheter om ämnet stärker denna litteraturstudies 

resultat. Vi har dock varit objektiva vid vår granskning av källmaterialet och aktivt sökt efter 

kritiska aspekter kring datorspel och språkutveckling.  

 

6.2. Resultatdiskussionen 

I detta stycke kommer vi att diskutera resultatet av vår litteraturstudie och besvara om 

datorspel kan utöka elevernas engelska ordförråd. Vi kommer även diskutera frågan om hur 

datorspel ska kunna användas i skolans undervisning. Vi tar även upp kritiska aspekter som 

har framkommit i resultatet vid användandet av datorspel i undervisningssyfte. Vi jämför 

denna litteraturstudiens resultat med vetenskapliga artiklar nämnda i vår bakgrund för att 

kunna besvara våra frågeställningar. 

 

6.2.1. Datorspelens vokabulära påverkan 

Denna studies resultat pekar tydligt på att datorspel kan vara språkutvecklande och kan utöka 

elevernas ordförråd i engelska. Den viktigaste faktorn är att motivera eleverna till att vilja 

lära sig engelska och att undervisningen är intressant och meningsfull. Datorspel tycks ha en 

motiverande effekt hos elever som redan har ett stort intresse för datorspel. Studien tar upp att 

datorspel ger en känsla av belöning vilket förstärker motivationen till att spela och att lära sig 

förstå vad spelet vill kommunicera. Detta inbjuder eleverna till inlärning av nya ord som 

krävs för att kunna tolka den text som spelet kommunicerar ut till spelaren. Detta har vi 

erfarit under vår verksamhetsförlagda utbildning, genom direkt kontakt med elever men 

också genom att ha diskuterat med lärarkollegor. Elever som spelar datorspel frekvent har 

visat på goda kunskaper i engelska och presterar oftast bättre än de andra eleverna. Vi ställer 

oss något kritiska till Gentiles påstående om hur datorspel påverkar spelarna negativt i den 

bemärkelsen att de presterar sämre och löper större risk att få lägre betyg  (Gentile, 2009, 

s.594). Vi har inte lyckats finna något underlag till detta påstående i denna litteraturstudie. Vi 

anser att Gentile inte är tillräckligt tydlig i att beskriva vilka spel som tillhör den grupp som 

han kallar “våldsamma datorspel” (Gentile, 2003, s.5). Dock är det oklart om hur de spel som 

har varit en del av denna studies resultat, kan ha påverkat spelarnas beteende mönster. Detta 

hör dock inte till vårt syfte och vi väljer därför att inte diskutera det vidare. Vi vill dock lyfta 

fram att vi har erfarit ett fåtal elever där datorspel inte tycks ha gynnat dem i deras 

språkutveckling trots att de spelar datorspel regelbundet. Vad det är som påverkar att vissa 
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elever lyckas att prestera bättre i engelska av att spela datorspel är oklart. Ett problem som 

denna studie lyfter fram med datorspel är att många av dem kräver att spelaren redan har ett 

stort ordförråd för att kunna förstå den text de möter i datorspelen. Detta innebär att spelet 

inte behöver vara språkutvecklande för spelaren. Resultatet visar också att intresse till 

datorspel är nödvändigt för att spelet ska vara språkutvecklande. Exempel har visat på att 

datorspel inte har haft samma goda språkutvecklande resultat på elever som saknar detta 

intresse, utan har istället visat på ett negativt resultat. Vi har därmed sett att motivation och 

intresse är viktiga och nödvändiga faktorer för att datorspel ska kunna leda till ett utökat 

ordförråd i engelska. Vi vill också tillägga att förkunskaper inom engelska där individen i 

fråga redan har ett stort ordförråd kan också vara en avgörande faktor för att datorspel ska 

kunna vara vidare språkutvecklande.  

 

Denna studie visar även att det råder en viss skillnad på hur eleverna utvecklas språkligt i 

engelska vid spelande av onlinespel kontra offlinespel. Resultatet pekar tydligt på att 

onlinespel är betydligt bättre för att lära sig nya ord samt få en förståelse för de nya ordens 

betydelse och användning. Det är interaktionen med andra spelare som bidrar till denna 

språkutveckling i engelska, vilket även stärks av Vygotskijs sociokulturella teori. Onlinespel 

ger också möjlighet till att lära sig och anpassa språkstrategier för att lösa olika problem som 

kan uppstå vid kommunikation med andra. Denna interaktion som onlinespel kan erbjuda 

som också har visats vara väsentlig för språkutvecklingen, kan inte offlinespel erbjuda. 

Många av de ord och begrepp som spelaren möter i offlinespel kanske inte är till någon nytta 

i andra sammanhang. Det är genom onlinespelens interaktioner som spelaren lär sig engelska 

ord indirekt i kommunikation med andra spelare. Detta resultat som denna litteraturstudie 

påvisar gällande onlinespel, väcker frågan om samma resultat kan uppnås genom att enbart 

kommunicera med andra personer utanför dessa datorspel. Dock så vill vi lyfta fram att 

offlinespel kan också vara språkutvecklande när vissa kriterier är uppfyllda, vilket vi kommer 

gå in på senare under nästa underrubrik. Vi vill poängtera att resultatet i denna studie tyder på 

att kulturell bakgrund tycks inte ha någon betydelse på huruvida datorspel kan utveckla 

spelarna språkligt i engelska. Flera studier av samma karaktär som är genomförda i olika 

länder har resulterat till likvärdiga resultat. Detta anser vi vara relevant eftersom vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle och möter olika personer med varierande kulturell bakgrund i vår 

vardag. Denna litteraturstudie söker svar på relevanta frågor om hur vi kan i vår framtida roll 

som lärare utnyttja detta redskap i undervisningssammanhang. Hur vi som lärare ska kunna 
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använda datorspel i undervisningen för att hjälpa att utöka deras ordförråd i engelska. Detta 

är något vi kommer att diskutera härnäst. 

 

6.2.2. Datorspelens integrering i undervisning 

Som redan tidigare nämnt visar resultatet av denna litteraturstudie att datorspel kan bidra till 

ett utökat ordförråd i engelska. Skolan har sin uppgift att ge eleverna möjlighet att utveckla 

sina språkkunskaper i engelska. Vi kommer därmed att diskutera kring hur datorspel skulle 

kunna vara ett hjälpmedel i skolan för att eleverna ska utveckla sina engelska 

språkkunskaper, mer specifikt hur de ska kunna få ett utökat ordförråd. Vi vill också lyfta 

fram eventuella problem som kan uppstå i undervisningen i samband med användandet av 

datorspel. En högst relevant fråga i detta sammanhang är hur läraren bör använda datorspel i 

sin undervisning utan att försämra undervisningens kvalité. Vi har funnit flertal viktiga 

kriterier som bör uppfyllas för att undervisningen ska vara framgångsrik med hjälp av 

datorspel. Valet av spel är viktigt eftersom det finns tusentals olika spel med varierad 

lämplighet för att användas i undervisningssyfte. Det fordras att läraren har en relativt god 

vetskap kring vilka spel som finns och som är lämpliga för att använda i undervisningen. 

Läraren behöver också ha en positivt attityd till arbetssättet, vilket kommer ha en positiv 

inverkan hos eleverna. Denna studie påvisar även hur viktigt det är att läraren förbereder ett 

välutformat arbetsmaterial samt meningsfulla arbetsuppgifter som är specifikt anpassade till 

datorspelet. Detta gäller främst vid användandet av offlinespel, men bör givetvis även 

tillämpas vid onlinespel.  

 

Denna litteraturstudie har kunnat identifiera ett potentiellt problem som kan uppstå i samband 

med användandet av datorspel i undervisningssammanhang. Det kan förekomma att elever 

spenderar allt för stor del av sin uppmärksamhet till själva spelandet istället för att 

koncentrera sig på målet och syftet med lektionen. Därför är det särskilt viktigt att läraren har 

förberett tydliga och meningsfulla arbetsuppgifter för att minimera risken att spelet tar för 

mycket uppmärksamhet av eleverna. Det är viktigt att också avse tid för klassdiskussion som 

lämpligen sker efter att eleverna har spelat datorspelet. Eleverna bör även bli informerade om 

arbetsordningen vid början av lektionen, vilket kan få eleverna att ta större ansvar över sin 

egen prestation, då det väntas av eleverna att vara förberedda inför den diskussion som 

kommer att äga rum efter att de har spelat datorspelet. Tid ansedd åt diskussion är nödvändigt 

för eleverna, där eleverna får tillfälle att dela med sig av erfarenheter och tankar som har 
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uppstått under spelets gång. Eleverna får också tid till metakognitiv självanalys genom att 

diskutera hur väl de har lyckats uppnå lektionens mål.  

Datorspel kan även lyckas att inkludera elever som i vanliga fall agerar passivt under 

lektionstid. Datorspel inbjuder samtliga elever att vara delaktiga i en miljö som vissa elever 

kan uppfatta mindre hotfull och därav vågar vara mer aktiva. Anledningen till varför 

datorspelmiljön kan uppfattas mindre hotfull grundar sig i att eleverna vågar till större 

utsträckning göra misstag i en sådan miljö. Detta kan kopplas till engelskundervisningen när 

elever upplever obehag inför att läsa högt ur en textbok i grupp. I datorspelet blir eleverna 

mer anonyma och kan kommunicera på ett mer diskret sätt. Vi vill dock påpeka att vissa 

moment och färdigheter kan bli svåra att träna genom datorspel. I de flesta datorspel kan 

spelaren välja att kommunicera muntligt eller skriftligt, det sistnämnda är den vanligaste 

formen av kommunikation inom samtliga spel. Elever som undviker muntliga diskussioner 

eller andra muntliga framföranden kommer kunna fortsätta att undvika dem genom att 

kommunicera skriftligt istället för muntligt. Det här är ett problem som är ett vanligt 

förekommande i offlinespel, eftersom spelaren har ingen annan verklig person att interagera 

med. Spelaren kommunicerar med spelet genom text eller svarsalternativ, där spelaren själv 

inte behöver kommunicera muntligt överhuvudtaget.  

 

En fördel med onlinespel är möjligheten att interagera med andra spelare, vilket vi 

diskuterade i föregående avsnitt. World of Warcraft är ett onlinespel som erbjuder rikligt med 

interaktionstillfällen, vilket som även resultatet påvisar har kunnat stärka elevernas förmåga 

att kommunicera på engelska samt utöka sitt ordförråd i engelska. Det problematiska med att 

använda World of Warcraft eller andra liknande MMO-spel i skolundervisningen, är att dessa 

spel kräver datorer utrustade med dyra datorkomponenter för att kunna spelas. Detta kan 

innebära att kostnaderna blir för höga, vilket kan leda till att skolledningen inte är redo att 

investera i ett sådant redskap. Ett annat problem relaterat till många onlinespel är att flera av 

dem kräver att spelarna skaffar ett abonnemang som de betalar för månadsvis, vilket krävs för 

att få tillgång till spelets innehåll. Detta blir givetvis ett stort problem för skolan, eftersom det 

handlar om stora summor pengar som skolan måste betala månadsvis. Dock vill vi påpeka att 

det finns så kallade “free to play” MMO-spel, som tillåter spelarna att få full tillgång till allt 

innehåll kostnadsfritt. Detta skulle sänka kostnaderna avsevärt, dock kräver även dessa spel 

kraftfulla datorer som kostar betydligt mer än vanliga kontorsdatorer, som är vanliga i skolan. 
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Ett annat problem som resultatet av denna studie lyfter fram, är en begränsad 

undervisningstid. MMO-spel kräver att spelaren spelar långa perioder vilket gör det svårt att 

använda i undervisningssyfte. En engelska lektion pågår i vanliga fall mellan 40 till 60 

minuter, vilket är långt under vad som krävs för att kunna utföra något väsentligt i ett spel 

som World of Warcraft eller något annat MMO-spel. Ett förslag är att använda denna typ av 

spel vid särskilda tillfällen, exempelvis vid temadagar då mer tid kan frigöras för att eleverna 

ska kunna spela denna typ av spel.  

 

Ett annat hinder som kan uppstå vid användandet av MMO-spel i undervisningen, är att 

eleverna saknar ett intresse till den spelgenren och inte blir motiverade till att spela. Dessa 

spel kräver att spelarna lär sig spelets kontroller, vilket kan upplevas komplicerat av en del 

elever, som saknar förkunskaper och eller intresse till denna typ av spel. Detta skulle innebära 

att eleverna behöver tid att lära sig spelets kontroller för att inte spelet ska ta för stor del av 

spelarens uppmärksamhet, vilket leder till att de missar mycket av lektionens mål och syfte. 

Eleverna behöver fokusera på språket som förekommer i spelet och inte bli förvirrade av 

komplicerade kontroller, vilket inte leder till någon form av språkutveckling hos eleverna. 

Förvirring bland elever kring hur spelet ska spelas kan medföra problem med motivationen 

hos dessa elever, vilket kan leda till att vissa elever exkluderas från undervisningen. 

Undervisningen blir således kontraproduktiv och för eleverna längre bort från de mål som 

undervisningen ska hjälpa eleverna att nå. Detta problem kan däremot lösas genom att 

arrangera temadagar, där dessa spel kan erbjudas som ett av alternativen på aktivitet. 

Eleverna kan då välja vilken aktivitet de vill delta i utifrån intresse.  

 

En annan problematik som kan förekomma i samband med användandet av datorspel i 

undervisningssyfte är att eleverna samtalar med varandra på sitt modersmål istället för på 

engelska. Detta problem kan vara mer förekommande i datorspelen eftersom 

kommunikationen sker mer diskret. Läraren har större kontroll över vad som kommuniceras i 

ett klassrum, dock vad som kommuniceras i datorspelet blir dessvärre svårare för läraren att 

kontrollera. Anledning till varför elever väljer att kommunicera på sitt modersmål kan grunda 

sig på olika faktorer. Eleven kan känna sig osäker i att kommunicera på engelska och väljer 

att undvika tillfällen som skulle kräva att eleven gör detta. Eftersom datorspelen gör det 

enkelt att kommunicera skriftligt utan att läraren kan varken se eller höra vad som 

kommuniceras, kan dessa elever välja att kommunicera skriftlig på sitt modersmål. En annan 

faktor kan vara lätja, att eleverna helt enkelt väljer att kommunicera på sitt modersmål bara 
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för att de kan utan att läraren märker av det. Detta kan läraren undvika genom att se till att 

diskussionen som äger rum efter spelandet genomförs på engelska. Det kan vara enklare för 

eleverna att vilja delta i gruppdiskussioner, även om det sker på engelska när det ska 

diskuteras om något som intresserar eleverna. Det kan argumenteras för en tredje faktor, 

nämligen att eleverna saknar ett tillräckligt stort ordförråd för att de ska kunna förstå 

innehållet i spelet. Detta gäller främst onlinespel, där elever kan ta hjälp av andra spelare för 

att förstå texterna som förekommer i spelet. Av denna anledning kan eleverna finna en lättnad 

över att de inte behöver kommunicera på engelska, eftersom de kan ta hjälp från andra 

spelare att översätta ord eller meningar som de inte förstår. Läraren kan genom sitt val av 

datorspel välja ett spel som är anpassat till elevernas nivå. Vi anser att läraren bör utgå från 

elevernas behov vid val av datorspel för att undervisningen ska kunna vara framgångsrik. 

Detta problem kan också undvikas genom att välja ett offlinespel, där eleverna inte har 

möjlighet till att kommunicera med andra spelare. Genom att använda offlinespel mister 

eleverna många interaktionstillfällen som enbart onlinespel kan erbjuda. Dock förhindrar 

offlinespel eleverna att kommunicera på sitt modersmål under moment där de förväntas att 

kommunikationen ska ske på engelska. 

 

6.3. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka huruvida elever kan utöka sitt ordförråd med 

hjälp av datorspel, samt hur datorspel skulle kunna användas i skolan som ett pedagogiskt 

verktyg. Denna studie påvisar att datorspel kan bidra till ett utökat ordförråd. För att datorspel 

ska kunna vara språkutvecklande krävs det att individen har ett intresse för datorspel, är 

motiverad till att spela datorspel samt att eleven redan har grundläggande kunskaper i 

engelska. Studien har visat att MMO-spel har kunnat utveckla spelarens språkkunskaper i 

engelska genom att erbjuda rika möjligheter till interaktion med andra spelare. Detta har 

resulterat till att spelarna får et utökat ordförråd i engelska. Huruvida datorspel kan användas i 

skolan som ett pedagogiskt verktyg har denna studie inte kunnat besvara på ett lika tydligt 

sätt. Vi har funnit olika problem som gör det svårt att använda datorspel som ett pedagogiskt 

verktyg i skolan. De främsta problemen som har identifierats är kostnaden vid inköp av 

tillräckligt starka datorer för att kunna spela många av de moderna datorspelen. Vi menar att 

kostnaden är högre än vad många skolledningar är redo att investera för ett sådant verktyg. Ett 

annat problem som vi lyfter fram är den tid som datorspel kräver för att vara 

språkutvecklande. Vi anser att det krävs mer tid än vad läraren har till sitt förfogande för en 

engelska lektion. Därför anser vi det vara lämpligt att använda datorspel vid temadagar när 
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mer tid finns till lärarnas befogande. Dock anser vi att kostnaderna är för höga, vid 

införskaffandet av dessa datorer som enbart kommer att användas vid temadagar. Vi vill dock 

poängtera att detta inte nödvändigtvis behöver innefatta alla datorspel och att det kan 

eventuellt finnas spel som är lämpade för att använda i undervisningssyfte. Därmed vill vi 

understryka att lärarens val av spel är av högsta relevans för att undervisningen ska vara 

meningsfull och framgångsrik.  

 

6.4. Vidare forskning 

Utifrån denna studies resultat och diskussion har vi funnit nya områden som kan undersökas 

djupare. Studien visar på att MMO-spel har en särskild positiv inverkan på individer 

språkligt. Dessa spel kräver att spelaren spendera långa perioder på sitt spelande samt att 

spelaren redan har lärt sig spelets kontroller för att kunna utvecklas språkligt. Detta lyfter 

frågan om det finns andra spelformer som kan bidra till en likvärdig språkutveckling. Vi 

intresserar oss därför av att undersöka ifall analoga rollspel eller brädspel kan användas i 

engelskundervisningen samt vilken effekt de kan ha på eleverna. Denna studie har inte 

lyckats påvisa att kulturella skillnader påverkar resultatet av att använda datorspel i 

undervisningssyfte. Dock anser vi att det inte finns tillräckligt stort underlag för att kunna ge 

svar huruvida kulturella skillnader påverkar användandet av datorspel i undervisning. Vi 

anser att det är ett relevant ämne att undersöka ytterligare eftersom vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle. Genom att anpassa undervisningen för att möta elever med 

varierande kultur kan undervisningen leda till ett bättre resultat. 
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Journal of Educational 
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2012 
Kina 
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Att ta reda på 
hur 
onlinespelet 
Mingoville 
motiverar 
eleverna till att 
studera 
engelska i 
undervisningen
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Artiklen är indelad i tre delar; de 
problem som förekommer i 
undervisningen av engelska, 
tillvägagångssätt och resultat. 
Studien undersöker elever som 
är 9-12 år. Engelska är deras 
andraspråk. De ska använda 
datorspel i klassrummet för att 
utöka deras ordförråd. 

Studien är en kvalitativ 
undersökning, där forskarna har 
intervjuat eleverna. 

Forskare hävdar att 
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kinesiska skolan är 
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språkkunskaper i 
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datorspelet var förvirrande 
och att de gick vilse i 
spelet. 
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Classroom 
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Belysa läsaren 
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Baierschmidt utgår från andra 
studiers resultat. 
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spel. Läraren måste vara 
förberedd med 
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Japan 
Proquest 

kompletteringsmaterial, 
eftersom det inte räcker 
att endast spela spelet. 
Eleverna ska få tillfälle att 
samtala med varandra om 
deras erfarenheter i 
spelet. 

Cobb, T. & Horst, M. 

Does Word Coach Coach 
Words? 
CALICO Journal, 28(3) 
2011 
Kanada 
Proquest 

Undersöka om 
My Word 
Coach är 
anpassat för att 
eleverna ska 
kunna utöka 
sitt ordförråd. 

Artikeln består först av 
anledningar till att de använder 
spelet My Word Coach. Därefter 
beskriver de hur de ska använda 
spelet och till slut ett resultat på 
deras undersökning. Studien 
behandlar elever som är 12-13 
år. Studien är avsedd för att 
utöka engelska ordförråd och 
engelska är elevernas 
andraspråk. Studien har använt 
en 

kvantitativ metod, forskarna har 
undersökt flera skolor och 
använt samma material för att 
mäta deras ordförråd. 

Forskning tyder på 
att inlärningen av 
nya ord tar lång tid 
och kan inte 
påskyndas. Däremot 
blir det enklare för 
den som ska lära sig 
orden att få de i en 
kontext. 

Eleverna blev snabbare 
på att förstå ordens 
betydelse och att spelet 
utökade deras engelska 
ordförråd. Däremot var 
eleverna tvungna till att 
spela längre perioder för 
att de skulle lära sig ord. 

Cornillie, F. & Thorne,  S. 
& Desmet, P.    Digital 
Games for Language 
Learning: from Hype to 

En teoretisk 
diskussion om 
hur datorspel 
kan användas i 
undervisningss

Artikelns konstruktion består av 
flera diskussioner av andra 
studiers resultat. Artikeln 
diskuterar kring de problem som 
kan förekomma vid användning 

 Saknas De problem som kan 
förekomma är att eleverna 
behöver ett stort ordförråd 
för att de ska kunna spela 
spelen för att förstå 
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Insight? ReCALL, 24(3) 

2012 

Saknas 

Google Scholar 

yfte. av datorspel. Artikeln har inte 
utfört någon fältstudie, istället 
har de analyserat andra studier. 

innehållet. Ett annat 
problem är att eleverna 
samtalar med varandra i 
klassrummet på sitt 
modersspråk under 
lektioner med datorspel. 

deHaan, J. Reed, W.M. & 
Kuwada, K. 

The Effect of Interactivity 
with a Music 

Video Game on Second 
Language Vocabulary 
Recall Language 
Learning & 
Technology,14(2) 
2010 
Japan 
Google Scholar 

Undersöka om 
deltagarna som 
spelar ett spel 
lär sig engelska 
ord lika bra 
som de andra 
som tittar på. 

Först beskrivs deltagarna och 
spelet Parappa the Rapper 2. 
Studien beskriver också hur 
undersökning gjordes och vilket 
resultat som kom fram. Engelska 
är elevernas andraspråk och 
studien tar upp problematik som 
kan förekomma vid användandet 
av datorspel i undervisningen. 
En kvalitativ undersökning 
skedde, där de intervjuade de 
som deltog i undersökningen. 

 De forskare som 
ingår i studien 
hävdar att spelet 
skapar en kognitiv 
belastning, mängden 
mentala 
ansträngningar 
överskrider sina 
gränser. 

 

De deltagare som tittade 
på när de andra spelade 
spelet lärde sig flera ord 
som förekom i spelet 
eftersom de behövde inte 
fokusera på att kontrollera 
spelet. Några elever 
ansåg att det skulle räcka 
om de endast fokuserade 
på låtens text. 

Muhanna, W.  

Using Online Games for 
Teaching English 
Vocabulary For Jordanian 
Students Learning English 
As a Foreign Language 
Journal of College 
Teaching & Learning, 9(3) 

2012 

Att undersöka 
hur datorspel 
kan utöka 
elevernas 
ordförråd samt 
se om det finns 
skillnader  
mellan genus 
prestation. 

Först beskriver artikeln de 
fördelar som finns med att 
använda datorspel i 
undervisningen. Sedan beskriver 
studien hur de utförde 
granskningen och vilket resultat 
de fick.  Eleverna har engelska 
som andraspråk. Studien 
beskriver hur kan datorspel 
påverka elevernas ordförråd 

Författarens 
granskade studier 
som visade att 
användandet av 
internet och 
onlinespel är mer 
användbara och 
hjälpsamma än 
traditionella 

De elever som använde 
datorspel som metod vid 
inlärning presterade bättre 
vid de ordförråd tester 
som författarna hade 
skapat. Några elever 
ansåg att miljön blev 
mindre hotfull och blev 
mer aktiva under 
lektionen. Läraren 
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Jordanien 

Proquest 

jämfört med en vanlig metod och 
hur datorspel kan integreras i 
undervisningen. Forskarna till 
studien har använt en kvantitativ 
metod. 

metoder. behöver skapa 
kompletteringsmaterial för 
att eleverna ska lära sig 
orden. Det förekom också 
en skillnad på killarnas 
och tjejernas resultat, där 
killarna presterade bättre. 

Reichle, R. Sprites and 
Rules: What ERPs and 
Procedural Memory Can 
Tell Us About Video 
Games and Language 
Learning 

New language learning & 
teaching environments 

2012 

USA 

 

En diskussion 
om hur 
datorspelens 
kontroller kan 
vara ett hinder 
för att lära sig 
engelska. 
Dessutom en 
diskussion om 
hur  utbildande 
datorspelen 
kan designas 
som actionspel. 

Först skriver författaren om två 
datorspel och hur deras 
kontroller är uppbyggda. Sedan 
skriver författaren hur 
datorspelsutvecklare kan skapa 
datorspel som är utbildande. 
Artikeln beskriver vilka problem 
som kan förekomma om 
datorspel ska användas som i 
undervisningssyfte. Ingen 
fältstudie har utförts, författaren 
har utgått från sina egna åsikter. 

 Saknas Eleverna fokuserar mer 
på att lära sig kontrollerna 
än att lära sig engelska i 
spelen. Antingen måste 
spelen anpassas eller 
måste läraren välja ett 
spel som passar. 

Sundqvist, P.  

About a boy: A gamer and 
L2 English Speaker 
Coming Into Being by Use 
of Self Access Studies in 
Self-Access Learning 
Journal, 6(4) 

Intervjua elever 
angående 
deras egna 
erfarenheter 
om hur de 
upplevde de 
lärde sig 
engelska 

Bakgrunden består av andra 
studier som har en positiv 
inställning till användandet av 
datorspel. Sedan kommer 
forskningsfrågorna och metoden. 
Till sist kommer resultatet från 
intervjun. Eleven får själva tala 
om sin egna erfarenhet vid 

Forskare anser att 
eleverna behöver 
vara motiverade och 
ha “flyt” när de ska 
lära sig engelska i 
datorspelen. När en 
elev har flyt i ett 
datorspel är eleven 

Genom interaktion med 
andra spelare lär sig 
spelaren nya ord. 
Dessutom lär sig spelaren 
hur ordet ska användas 
och uttalas. 
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2015 

Sverige 

Proquest 

genom att 
spela 
datorspel. 

användandet av datorspel och 
inlärning av engelska ord.. 
Studien är nationell och har 
utfört en kvalitativ undersökning.  

fullt fokuserad på det 
som sker i spelet.  

Sundqvist, P. & Sylvén, 
L.K. 

Language-related 
computer use: Focus on 
young L2 English learners 
in Sweden. ReCALL, 
26(1) 

2014 

Sverige 

Utföra 
ordförråd tester 
för att jämföra 
elever som 
spelar mycket 
datorspel och 
de som inte gör 
det. 

Först är det en bakgrund på 
studier som har ett positivt 
resultat. Efteråt beskrivs metod 
och resultat på studien. 

Studien är nationell och har 
utfört en kvalitativ undersökning. 
Eleverna besvarar hur de själva 
får uppleva hur de lär sig från 
datorspel och de går i 
mellanstadiet. 

Det finns teorier där 
forskare anser att 
datorspel skapar en 
miljö där engelskan 
är naturlig. Detta 
leder till att spelaren 
får känslan av att 
inlärningen av nya 
ord blir mer naturlig 
och inte tvingad. 

De elever som spelar 
datorspel frekvent hade 
större ordförråd än de 
elever som spelade lite 
eller inget. Det framkom 
också att de elever som 
spelar mycket datorspel 
ansåg att engelska 
språket är intressant. 

Sundqvist, P. &  
Wikström, P. Out-of-
School Digital Gameplay 
and in-School L2 English 
Vocabulary Outcomes 
System: An International 
Journal of Educational 
Technology and Applied 
Linguistics 

2015 

Sverige 

Proquest 

Till vilken 
utsträckning är 
relationen 
mellan 
datorspelande 
och bra resultat 
på engelska 
ordförråd 
tester? 

Artikeln beskriver 
tillvägagångssättet, hur de 
analyserar testerna och visar 
med hjälp av tabeller resultatet. 
Studien är nationell och eleverna 
är 13-15 år gamla. Studien 
granskar elevernas ordförråd i 
engelska på ett kvantitativt sätt. 

Studien anser att 
eleverna lär sig mer 
engelska utan 
undervisning, de lär 
sig på eget sätt. Det 
förklaras att 
engelska är en del 
av elevernas vardag, 
att de möter det allt 
oftare i internet och 
datorspel. 

De elever som spelade 
mycket datorspel på sin 
fritid presterade bättre på 
de test som utfördes, 
jämförelsevis med de 
elever som inte spelar 
datorspel. Det visade sig 
att de elever som spelade 
mycket datorspel skrev 
kortare texter än de andra 
men att de använde mer 
avancerade ord. 



 

32 

Sylvén,L.K. & Sundqvist, 
P.  

Gaming as Extramural 
English L2 Learning and 

L2 Proficiency Among 
Young Learners ReCALL, 
24(3) 
2012a 
Sverige 
Proquest 

 Att ta reda på 
om de elever 
som spelar 
datorspel på 
fritiden utökar 
sitt engelska 
ordförråd 
jämfört med de 
elever som 
spelar lite och 
de som  inte 
spelar 
datorspel. 

Artikeln har metod och resultat i 
samma kapitel. Efteråt kommer 
det en diskussion kring resultatet 
och bakgrunden. Studien är 
nationell och eleverna är 11-12 
år gamla. Studien granskar 
elevernas ordförråd i engelska. 

Forskning visar på 
att eleverna behöver 
vara motiverade för 
att de ska lära sig 
engelska på egen 
hand med hjälp av 
datorspel. Därför 
ägnar denna studie 
åt att ta reda på om 
datorspelande på 
fritiden kan bidra till 
ett utökat ordförråd i 
engelska. 

De elever som spelade 
mycket datorspel på sin 
fritid presterade bättre på 
de test som utfördes, 
jämförelsevis med de 
elever som inte spelar 
datorspel. Eleverna som 
spelar datorspel stöter på 
de ord i spelen tämligen 
ofta, vilket leder till att de 
kan enklare relatera till 
orden och att de förstår 
dess betydelse. 

Sylvén, L.K. &  Sundqvist, 
P. Similarities Between 
Playing World of Warcraft 
and CLIL Apples – 
Journal of Applied 
Language Studies, 6(2) 
2012b 
Sverige 
Proquest 

En diskussion 
om att 
datorspel kan 
förbättra 
elevernas 
engelska 
ordförråd.  

Artiklen börjar med att visa vad 
empiriska undersökningar visar 
hur datorspel förbättrar 
ordförråd. Efteråt visar 
författarna hur World of Warcraft 
och CLIL relaterar till varandra. 
Vi blev rekommenderade av vår 
handledare att granska studier 
av dessa författare. Artikeln 
diskuterar om studier som är 
utförda i Sverige och elever som 
är mellan 9-15. Artikeln har inte 
utfört en egen fältstudie, 
forskarna har granskat sina 
gamla studier. 

Studien är baserad 
på en sociokulturell 
teori. Eleverna lär 
sig engelska med 
hjälp av en person 
som har mer 
kunskaper än dem, 
de samtalar med 
andra personer på 
engelska samt att 
språket används på 
ett naturligt sätt. 

Eleverna lär sig nya ord 
genom interaktion med 
andra spelare. Eleverna 
stöter på nya ord i spelen 
och de kan relatera till 
ordens betydelse. 
Däremot har det stor 
betydelse vilken typ av 
spel eleverna spelar för 
att lära sig  nya ord.  

 


