
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gaming and English 

language development 
 

KURS: Examensarbete för grundlärare 4-6, 15 hp 

PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot 

arbete i grundskolans årskurs 4-6 

FÖRFATTARE: Viktoria Fritzon Sund 

HANDLEDARE: Clare Lindström 
EXAMINATOR: Annika Denke 
TERMIN: VT/17 

 

 

-En kvalitativ studie om samband mellan användande av 

MMO-spel och engelsk språkutveckling ur ett 

lärarperspektiv. 



 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  

School of Education and Communication  

Kurs Examensarbete för grundlärare F-3 

samt 4-6, 15 hp 

Program Grundlärarprogrammet 4-6 

Termin Vårtermin 2017 

SAMMANFATTNING 

Viktoria Fritzon Sund 

Gaming and English language development- En kvalitativ studie om samband mellan användande av 

MMO-spel och engelsk språkutveckling ur ett lärarperspektiv. 

Gaming and English language development- A qualitative study on the relationship between the use of 

MMO games and English language development from a teacher perspective. 

Antal sidor: 33 

 

Syftet med den här studien var att 

undersöka kopplingar mellan användande 

av MMO-spel och ökad engelsk 

språkutveckling hos elever i svensk skola 

ur ett lärarperspektiv. För att besvara 

syftesfrågorna i studien användes en 

kvalitativ metod. Fem lärare som 

undervisar eller har undervisat i engelska 

i årskurserna 4-6 intervjuades om sina 

erfarenheter. Studien har inspirerats av 

fenomenografi och fokuserar på lärarnas 

upplevelser och erfarenheter av MMO-

spelande elevers språkutveckling i 

engelska.  Resultatet i studien visar att 

lärare har följande uppfattningar: elever 

som spelar MMO-spel har en ökad 

engelsk muntlig förmåga, mer tillgång till 

det engelska språket ett naturligt 

sammanhang för det engelska. Samtidigt 

finns det nackdelar med MMO-spelens 

inverkan på elevernas engelska 

språkutveckling. Dessa nackdelar består 

av negativt språkbruk, avsaknad av 

abstraktionsförmåga och svårigheter med 

att skilja på formellt och informellt 

språkbruk. 

The aim of this study was to investigate the 

relation between the use of MMO games and 

increased English language development 

among pupils in Swedish schools from a 

teacher perspective. To answer the research 

questions of this study, a qualitative method 

was used. Five teachers who teach or have 

taught English to grade 4-6 pupils were 

interviewed about their experiences. The study 

has been inspired by phenomenography and is 

focused on how teachers experience the 

phenomenon of MMO playing pupils and their 

English language development. The result of 

the study show that teachers hold the 

following perceptions: pupils have an 

increased English verbal ability, more access 

to the English language, and that the MMO 

games give a natural context for the English 

language. At the same time, MMO games may 

have a negative impact on pupils English 

language development. These disadvantages 

consist of negative language, lack of 

abstraction ability, and difficulties in 

distinguishing between formal and informal 

English language use. 
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1. Inledning 

Engelskundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika 

sammanhang där engelska används och främja en tilltro till den egna förmågan att nyttja 

språket i olika situationer (Skolverket, 2011b, s. 34). Den engelskundervisningen som 

eleverna möter i skolan ska ta till vara elevernas kunskaper om språket som de utvecklar 

utanför skolan. Innehållet som eleverna möter i undervisningen ska vara 

intresseväckande och därmed gynna elevernas språkliga utveckling. För att kunna 

erbjuda denna typ av undervisning kan skolan välja att nyttja olika medier som ger 

tillgång till levande och dynamiskt språk i autentiska situationer (Skolverket, 2011a, s. 

10). 

 

Ett medium som erbjuder just autentiska språksituationer kan vara ’Massive Multiplayer 

Online’-spel, som är en vanligt förekommande källa av engelska som eleverna möter 

utanför skolverksamheten. ’Massive Multiplayer Online’- spel kommer fortsättningsvis 

att förkortas MMO- spel.  För att ett spel ska klassas som ett MMO-spel måste det 

erbjuda sina spelare tredimensionella grafiskt rika miljöer som spelare från olika 

geografiskt avlägsna platser kan navigera sig i. Spelarna ska även kunna interagera med 

andra spelare via sina karaktärer i spelet (Rama, Black, Es & Warschauer, 2012, s. 323). 

 

 MMO-spelen har ofta en åldersrekommendation från tolv år men forskningen visar att 

spelen brukas av användare från tio år och äldre (Sundqvist & Sylvén, 2014). 

Engelskundervisningen ska genomgående i grundskolan innehålla ämnen som relaterar 

till elevernas intressen och vardagliga situationer (Skolverket, 2011b, s. 33-35). Då 

flertalet elever använder MMO-spelen på sin fritid är det intressant att undersöka vilken 

roll det här intresset får i den engelskundervisning eleverna möter. Eftersom forskningen 

visar att elever från tio till tolv års ålder nyttjar spelen frekvent är det relevant att 

undersöka inkluderingen av intresset för spelen i de motsvarande årskurserna 4-6.  

 

Tidigare forskning som presenteras i bakgrunden har funnit flera positiva samband 

mellan elevers användande av MMO-spel och en ökad engelsk språkutveckling på både 

nationell och internationell nivå. Det finns en medvetenhet om spelens språkutvecklande 

potential hos spelarna av spelen, enligt forskningen. Forskningen är dock begränsad inom 
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verksamma engelsklärares uppfattningar om det språkutvecklande sambandet. 

Engelsklärares uppfattningar är relevanta att undersöka eftersom de har ett inflytande 

över vilka engelskspråkiga sammanhang och aktiviteter som inkluderas i undervisningen. 

Den här studien kan bidra med ytterligare kunskap om hur sambandet uppfattas i 

skolverksamheten, samt vilken roll sambandet får i genomförandet av undervisning. 

 

För att kunna bidra med information om lärarnas uppfattningar och sambandets roll i 

undervisningen används en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med fem verksamma lärare som undervisar eller har undervisat 

i engelska i årskurserna 4-6. Urvalet har avgränsats till lärare som är verksamma inom 

Jönköpings län. 
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2. Bakgrund 

Inledningsvis kommer forskningen som ligger till grund för bakgrunden att beskrivas i 

förhållande till kriterier för inkludering. Sedan behandlas behovet av ökad engelsk 

språkutveckling, MMO-spelens begränsningar och möjligheter i engelskundervisningen 

samt fördelar och nackdelar med MMO-spel för engelsk språkutveckling. Avslutningsvis 

diskuteras även studiens relevans. 

2.1 Forskningsbakgrund 

Forskningen som presenteras i bakgrundsdelen är peer-reviewed
1
 och behandlar MMO-

spel med kopplingar till språkinlärning i engelska som andraspråk. Delar av forskningen 

är från en tidigare litteraturstudie inom området (Bergstrand & Sund, 2016), men 

ytterligare forskning har inkluderats. I de vetenskapliga texterna är det en övervägande 

del som består av kvalitativa studier. Studierna undersöker enskilda individers spelande i 

förhållande till deras språkliga utveckling. All forskning som presenteras är inte inriktad 

på individer i de åldrarna som motsvarar årskurs 4-6. Studierna som utförts på äldre 

deltagare har dock påvisat samma resultat som studier med deltagare inom åldersspannet 

för årskurs 4-6. Därmed används forskningsresultaten för att belysa en generell grund för 

vidare arbeten inom området MMO-spels inverkan på engelska som andraspråk. 

 

 I forskningen förekommer spelen ’World of Warcraft’, som förkortas WoW tillsammans 

med ’Ever Quest II’, som förkortas EQ2, frekvent. Det finns dock andra representationer 

av MMO-spel i forskningen, såsom ’Second Life’ och ’Quest Atlantis’. 

Överrepresentationen av WoW och EQ2 har noterats vid insamlingen av data till 

bakgrunden, men då dessa spel klassas som MMO-spel har det inte lagts någon större 

vikt vid att aktivt söka efter forskning som behandlar olika sorters MMO-spel. I nationell 

och internationell forskning delas deltagarna in i frekventa spelare och spelare som spelar 

lite eller ingenting alls. De frekventa spelarna definieras i majoriteten av studierna som 

spelare som spelar mer än fem timmar i veckan. I de studier där denna definition inte 

används skrivs ingen  definition ut alls även om termen frekventa spelare används. Det 

går därför inte att bortse från möjligheten att frekvent spelande i de sammanhangen haft 

en annan definition.  

                                                 
1
 Peer- reviewed -texterna har granskats av andra forskare inom forskningsområdet. 
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2.2 Behovet av engelsk språkutveckling 

Sverige är bland de högst rankade länderna i en undersökning som jämförde engelska 

språkkunskaper hos invånare i länder som inte har engelska som modersmål. 

Undersökningen genomförs årligen i ett flertal länder världen över av Education First 
2
   

(EF, U.å.). Engelskämnet har en viktig roll i det svenska skolsystemet och utgör ett av tre 

ämnen som testas årligen på nationell nivå. Skolverket (2011a, s. 10) skriver att det finns 

ett behov av bättre engelska språkkunskaper i Sverige för att Sverige som land ska 

fortsätta vara konkurrenskraftigt internationellt. Därför är det viktigt att undervisningen 

motiverar eleverna att både lära sig och utveckla sin engelska. Den engelskundervisning 

som eleverna möter i skolverksamheten ska utgå ifrån intresseväckande och begripligt 

innehåll för att stärka elevernas språkliga utveckling. För att erbjuda eleverna ett sådant 

innehåll kan skolan nyttja olika medier som ger tillgång till ett levande och dynamiskt 

språk i olika autentiska situationer (Skolverket, 2011a, s. 10). 

  

2.3 MMO-spel och engelskundervisning 

Elever i svensk skola som är frekventa spelare, sfår ett högre betyg på de engelska 

nationella proven och högre slutbetyg i engelska i årskurs 9 (Sundqvist & Wikström, 

2015). Frekvent spelande av MMO-spel och utökade engelska språkkunskaper har 

påvisats ha en direkt koppling hos svenska elever (Sylvén & Sundqvist, 2012). För att en 

spelare ska benämnas som frekvent spelare behöver den ägna sig åt spelande mer än fem 

timmar i veckan. 

 

 Ett av de vanligaste motargumenten för att arbeta med MMO- spel i skolundervisningen 

är att de här aktiviteterna lär ut ’onödiga ord’ såsom trollkarl, då det hävdas att eleverna 

inte har någon applicerbar användning för dylika ord i vardagen (Waters, 2007). 

Samtidigt anses orden, när de förkommer inom litteratur genren fantasy vara utvecklande 

och positiva för eleverna. Orden får sitt värde i förhållande till hur användbara de är för 

innehavaren av orden. För en elev som är aktiv i MMO-spel eller någon som granskar 

                                                 
2
   EF Education First (www.ef.com) is an international education company that focuses 

on language, academics, and cultural experience. Founded in 1965, EF's mission is 

"opening the world through education." With 500 schools and offices in more than 50 

countries, EF is the Official Language Training Supplier of the Rio 2016 Summer 

Olympics. The EF English Proficiency Index is published by EF Learning Labs, the 

research and innovation division of EF Education First.  
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nästkommande fantasyserie är orden väldigt relevanta och högst applicerbara på 

verkligheten (Waters, 2007). Det finns en etiskt problematisk aspekt i att undersöka 

MMO-spelens roll i vardagen hos elever som befinner sig i årskurserna 4-6. Den etiska 

aspekten utgörs av att MMO-spelen ofta har en åldersrekommendation som är från 12 år, 

men nationell forskning visar att användare finns från 10 år och uppåt (Sundqvist & 

Sylvén, 2014).  

 

I tidigare litteraturstudie inom forskningsområdet problematiserades ifall spelandet borde 

uppmuntras för att stärka elevernas förmågor inom engelska. Uppmuntran skulle i så fall 

kunna jämföras med hur lärare i idrott och hälsa uppmuntrar idrottsutövande hos sina 

elever på fritiden (Bergstrand & Sund, 2016). Spelandet och spelplattformar är i 

dagsläget svårt att plocka in i undervisningen vilket problematiseras i Minocha och 

Reeves (2012) studie. I studien (Minocha & Reeves, 2012) fick undervisande lärare i 

uppgift att testa och att utvärdera undervisningsmöjligheterna i ett MMO-spel. Lärarna 

ansåg att spelets utformning kan upplevas som skrämmande för icke spelvana elever. 

Dessutom kan spelens komplexa grafiska utformning lätt bli distraherande för eleverna i 

deras lärande.  

 

Forskning visar dock att den sociala miljön i spelen utgör en mindre hotfull och dömande 

miljö för sina deltagare, där spelare har möjlighet att själva påverka sitt deltagande och 

sin utveckling. Med mindre hotfull och dömande miljö (avses) den sociala miljön i 

spelen, jämfört med den sociala miljö som förekommer i klassrumsundervisning 

(Peterson, 2010; Rama et al., 2012; Rankin, Gold & Gooch, 2006; Zheng et al., 2012).  

 

Det finns en viss oro för att spelen ska få en för stor roll i elevernas liv och att ett 

beroende kan komma att utvecklas. I Sydkorea genomfördes en studie (Kim, Kim, Shim, 

Im & Shon, 2013) på spelberoende 17- åriga pojkar. Spelberoendet i studien definierades 

som att deltagarna under en månad i snitt spelade 4 timmar om dagen. Deltagarna 

påvisade antisocialt beteende och hade sjunkande betyg i skolan. Studien använde sig av 

kontrollgrupper för att undersöka följderna av att ge deltagarna språkundervisning i 

modersmål med spelrelaterat innehåll i förhållande till ordinarie språkundervisning. 

Resultatet visade att den grupp av spelberoende ungdomar som fick språkundervisning 

med spelrelaterat innehåll påvisade en större språklig förbättring än kontrollgruppen. 

Dessutom visade studien genom en mätning av hjärnans belöningssignaler att den grupp 
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som var mottagare av spelrelaterad undervisning utsöndrade mindre belöningshormon i 

hjärnan vid spelande än kontrollgruppen (ibid., 2013).  

 

2.4 MMO-spelens fördelar för engelsk språkutveckling 

Kommunikation och sammanhang utgör i det sociokulturella perspektivet kärnan för 

lärande och skiljer sig därmed från synen på lärande som kunskapsöverföring (Nilholm, 

2016, s.55-62). I nuvarande Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Skolverket, 2011b) speglar innehållet en sociokulturell syn på lärande, där lärandet 

är kontextbundet och bör ske i ett för eleven begripligt sammanhang. Skolans uppgift 

beskrivs som att ge eleverna möjligheter till att skapa en överblick och ett sammanhang 

för kunskaperna som lärs ut (Skolverket, 2011b, s. 9). 

 

I kursplanen för engelska framgår det att eleverna ska utveckla kunskaper inom områden 

och sammanhang där engelska används (Skolverket, 2011b, s. 34). Ett av många 

områden där eleverna på fritiden möter det engelska språket är genom MMO-spel.  

 

Rama, Black, Es och Warschauer (2012, s. 323) definierar  att villkoren för att ett spel 

ska klassas som ett MMO-spel är att spelet måste erbjuda sina spelare tredimensionella 

grafiskt rika miljöer. Spelet måste även göra det möjligt för spelare från olika geografiskt 

avlägsna platser att interagera med andra spelare via sina karaktärer i spelet. 

Kommunikationen som sker i MMO-spelen mellan spelare upplevs av spelarna som 

naturlig i sitt sammanhang (Peterson, 2010). Kommunikationen som sker på engelska i 

spelen äger rum i ett sammanhang där det finns ett faktiskt behov hos individen att nyttja 

språket för att komma vidare i spelet (Peterson, 2011). Spelare uppger även att deras 

hämningar för engelsk språkanvändning minskar och att motivationen till interaktion 

förstärks genom spelen (Chik, 2014; Peterson, 2010). 

 

Det är viktigt att språkundervisningens innehåll relaterar till elevernas verklighet och 

undervisningen ska därför i årskurserna 1-6 grunda sig i ämnesområden som för eleverna 

är välbekanta, så att elevernas förförståelse vägs in i utformandet av 

undervisningsinnehållet (Skolverket, 2011a, s. 12). Det är även viktigt att eleverna får 

möta språk i ett sammanhang som för dem är begripligt och intressant för att de ska 

kunna tillägna sig kunskaper som gynnar språkutvecklingen (Skolverket, 2011a, s. 10). 
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MMO-spel anses inom forskningen kunna bidra med intressanta betydelsefulla 

sammanhang för engelsk språkinlärning, där ett genuint behov av kommunikation på 

engelska finns för att delta i spelandet (Peterson, 2010; Zheng, Newgarden, Young, 2012; 

Wang, 2009). Det faktiska behovet av att nyttja språket anses vara en bidragande faktor 

till att spelare utvecklar sina engelska språkkunskaper (Minocha & Reeves, 2010). 

 

Inom MMO-spel används ofta engelska som huvudspråk för all kommunikation även 

mellan spelare med ett gemensamt annat modersmål än engelska. Spelarnas användande 

av engelska när de kommunicerar med varandra motiveras med att engelska inofficiellt 

har blivit det internationella ’gaming-språket’ (Thorne, Fischer & Lu, 2012). De engelska 

texter som spelarna möter i spelen och i de spelrelaterade forumen kännetecknas ofta av 

avancerad engelsk språkanvändning, komplex meningsuppbyggnad och varierat 

språkbruk (Thorne, Fischer & Lu, 2012). I spelen förekommer även kommunikation 

mellan spel och spelare i form av ”quester”
3
  och språknivån i dessa texter anses ligga på 

en lämplig språknivå för personer i åldrarna 12-14 år. Lämplighetsbedömningar grundar 

sig i texternas innehåll med en hög andel unika (icke repetitiva) och avancerade ord men 

även vad författaren beskriver som komplex syntax (Thorne, Fischer & Lu, 2012). 

Syntax och grammatik lärs även ut av andra spelare i de spelrelaterade forumen där 

användarna diskuterar sina spelrelaterade intressen och kunskaper. För att kunna delta i 

diskussionerna med argument och resonemang behöver skribenterna ta hänsyn till syntax 

i sina formuleringar (Ryu, 2013).  

 

Utifrån min egen erfarenhet som frekvent spelare av MMO-spel kan jag bekräfta att 

syntax är väldigt viktigt i kommunikationen i och utanför spelen.  Spelen bygger på 

kommunikation och samarbete vilket gör att spelarna måste kommunicera med varandra 

och be varandra om assistans i olika delar av spelen. Om  en spelare inte använder 

korrekt meningsuppbyggnad händer det ofta att spelaren ignoreras av andra spelar på 

spelplattformen. Det förekommer även incidenter då spelare som inte uttrycker sig 

grammatiskt korrekt blir rättade på sin grammatik av andra spelare, innan spelaren får 

den hjälp de efterfrågar. 

                                                 
3
 Quester guidar spelare genom spelet och ger instruktioner som hjälper spelare att utföra 

specifika uppgifter. När en spelare lämnar in/klarar av en quest blir spelaren belönad med 

erfarenhetspoäng, värdefulla saker eller den valuta som används i spelet (Thorne et al., 

2012). 
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2.5 MMO-spelens nackdelar för engelsk språkutveckling 

MMO-spelen föredras främst av pojkar och bland frekventa spelare är det en tydlig 

majoritet av manliga användare (Sundqvist & Wikström, 2015; Zheng et al., 2012; Ryu, 

2013; Peterson, 2010; Sylvén & Sundqvist, 2012). Kvinnliga spelare uppger att de på 

fritiden föredrar spel som inte innebär interaktion med andra spelare, så kallade single 

player-spel (Sylvén & Sundqvist, 2012). När individer utan spelvana använder spelen 

finner de manliga spelarna MMO-spelen mer intresseväckande och motiverande än vad 

kvinnliga spelare gör och uppger att det framför allt är spelens grafiska utformning och 

innehåll som är intressant. De spelmässigt oerfarna kvinnorna uppger i intervjuer  att de 

istället intresserar sig för kommunikationen med andra spelare i spelen (Wu, Richards & 

Saw, 2014).  

2.6 Studiens relevans  

Det finns många positiva aspekter av MMO-spel i förhållande till användarnas engelska 

språkutveckling såsom ett förbättrat engelskt ordförråd och ett vardagsnära sammanhang. 

Samtidigt varnar forskningen för att se MMO-spelen som en ’quick fix’ för lärande och 

att skolan oreflekterat plockar in plattformarna i undervisningen. Det man har noterat är 

att det genuina behovet av att nyttja språket och innehållet i spelen har haft positiv 

inverkan på språkinlärningen. Det finns en medvetenhet om spelens språkutvecklande 

potential hos spelarna av MMO- spel.  

 

Under tidigare genomförd litteraturstudie uppmärksammande jag att forskningen var 

begränsad i att undersöka verksamma engelsklärares uppfattningar om sambandet mellan 

MMO- spel och engelsk språkutveckling. Engelsklärares uppfattningar är relevanta att 

undersöka eftersom de har ett inflytande på vilka engelskspråkiga sammanhang och 

aktiviteter som inkluderas i undervisningen. Läraren har därför en viktig roll i vad som 

uppfattas som lämpligt användande av det engelska språket. Det läraren inkluderar i 

undervisningen kan utgöra mallen för ett korrekt språkanvändande för eleven. Den här 

studien kan bidra med vidare kunskap om hur sambandet uppfattas i skolverksamheten 

samt vilken roll sambandet får i genomförandet av undervisning. 
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3. Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka kopplingar mellan användande av MMO-spel 

och ökad engelsk språkutveckling hos elever i årskurserna 4-6 ur ett lärarperspektiv. 

 Vilka uppfattningar har engelsklärare av MMO-spelens fördelar och nackdelar i 

undervisningssammanhang? 

 Hur inkluderas elevers MMO-spelrelaterade intressen och språkkunskaper i 

undervisningen? 
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4.Metod och material 

4.1 Val av metod 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod och semistrukturerade 

intervjufrågor som relaterar till verksamma lärares erfarenheter. Användandet av en 

kvalitativ metod motiveras med att studien undersöker lärarnas egna tankar och 

reflektioner. Intervjufrågorna hade en semistrukturerad utformning för att det skulle 

finnas utrymme för följdfrågor och en frihet i att behandla frågorna i den ordning som 

kom naturligt för samtalet (Bryman, 2011, s. 416). Möjligheten att ställa fördjupande 

följdfrågor till deltagarna begränsas av kvantitativa metoder och är därmed ytterligare en  

faktor som motiverar varför studien har genomförts med kvalitativ metod. Inför 

intervjuerna utformades en intervjuguide med frågor för att underlätta 

materialinsamlingen och skapa struktur för intervjuerna, vilket är viktigt då studien utförs 

med ett redan bestämt syfte och angivna frågeställningar (Bryman, 2011, s. 416). För att 

skapa intervjufrågorna till intervjuguiden användes studiens syfte och frågeställningar 

som utgångspunkt och utifrån varje frågeställning formulerades ett antal intervjufrågor. 

Frågorna i intervjuguiden delades in i två olika områden där det ena området fokuserade 

på lärarnas erfarenheter, medan den andra delen utgick ifrån tidigare nationella och 

internationella forskningsresultat som lärarna ombads att reflektera kring i förhållande till 

egna erfarenheter och tankar. Ett fåtal av intervjufrågorna var utformade som ja och nej 

frågor och följdes i intervjuerna upp med följdfrågor.  

 

Intervjuerna genomfördes på de platser som deltagarna önskade och i flertalet av fallen 

blev platsen för intervjun deltagarnas arbetsplatser. Intervjuerna spelades in vid samtliga 

tillfällen och inspelningarna lagrades av intervjuaren. En intervju tog mellan 20 och 45 

minuter, inklusive förberedande samtal om intervjuns utformning och forskningsetiska 

krav. I intervjuerna fick deltagarna frågor som efterfrågade deras egna uppfattningar av 

MMO-spelens inverkan på elevernas språkutveckling och vilken roll spelen har fått i 

deras undervisning. Efter intervjuerna gavs även utrymme till frågor från deltagarna i 

studien. Frågorna som ställdes efter att inspelningen avslutats bestod till stor del av 

frågor om när arbetet beräknas vara färdigt och tillgång till det färdiga arbetet men även 

vad arbetet grundade sig i för forskning. 
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4.2 Teoretisk ansats 

Studien undersöker den variation av uppfattningar och erfarenheter som verksamma 

lärare har av MMO-spelens inverkan på elevernas engelska språkutveckling. Studiens 

genomförande och analys inspirerades av en fenomenografisk ansats. Studien har inte 

som syfte att skapa en generaliserbar slutsats av hur någonting är, utan är inriktad på hur 

fenomenet med MMO-spel inverkan på elever upplevs av lärare som undervisar i 

engelska. Inom fenomengrafin betraktas deltagarna som individer som bär på olika 

erfarenheter och uppfattningar av ett fenomen och målet är att finna de olika sätt som ett 

fenomen kan erfaras på (Marton & Booth, 1997, s. 113-121). Ingen individ bär på den 

enda sanningen kring hur någonting är utan alla som erfar ett fenomen, som i den här 

studien är MMO-spels inverkan på elevers engelska språkutveckling, har uppfattningar 

av fenomenet som bidrar med att synliggöra olika aspekter. Det är dock viktigt att notera 

att deltagarnas erfarenheter av MMO-spelens inverkan på elevernas engelska 

språkutveckling inte är en direkt bild av fenomenet utan snarare bidrar med olika 

aspekter i förhållande till fenomenet (Marton & Booth, 1997, s. 124). 

4.3 Urval 

Urvalet till studien bestod av fem verksamma lärare som undervisade eller hade 

undervisat i engelska i årskurserna 4-6. För att finna deltagare till studien användes 

mejlkontakt och telefonsamtal med rektorer på ett flertal skolor i Jönköpingslän. Det här 

tillvägagångsättet genererade dock enbart tre deltagare, därför nyttjades även mina egna 

kontakter i skolverksamheten för att finna fler deltagare till studien. En av lärarna var 

anställd på en friskola och fyra lärare var anställda på kommunala skolor. Alla skolorna 

var belägna inom Jönköpings län. Lärarna som intervjuades hade en varierad mängd 

yrkesverksamma år. Variationen av yrkesverksam år gav ett visst tidsperspektiv på hur 

spelens inträdande i elevernas vardag har förändrat elevernas inställning och kunskaper 

om engelska. Deltagarna i studien beskrivs i studien som anonyma och presenteras enbart 

av lärare följt av en siffra för att särskilja uttalanden från olika deltagare. 

4.4 Analys 

Fenomenografi är inte en forskningsmetod, utan ett sätt att bemöta en viss typ av 

forskningsfrågor. Fenomenografin används forskningsfrågor som behandlar medvetenhet 
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och erfarenheter av inlärning (Marton & Booth, 1997, s. 111). Inom fenomenografin 

finns det en övertygelse om att det enbart går att erfara ett fenomen på en begränsad 

mängd olika sätt och att resultatet är en beskrivning på kollektiv nivå (Marton & Booth, 

1997, s. 114). 

 

Det går aldrig att exakt beskriva en individs uppfattning av ett fenomen fullt ut, därför 

väljer man inom fenomenografin att belysa de skillnader som skiljer uppfattningar åt 

(Marton & Booth, 1997, s. 123). När ett resultat analyseras utifrån fenomengrafisk teori 

fokuserar analysen på delar av syftet i olika steg.  

 

För att analysera materialet användes en tematisk analysmetod (Bryman, 2011, s. 528-

529). En tematisk analys innebär att den insamlade datamängden granskas utifrån ett 

sökande efter genomgående teman eller sambandsord. Den tematiska analysen 

anpassades efter syftets frågeställningar som utgjorde teman för analysen och besvarades 

var för sig. Den tematiska analysen anpassades efter fenomenografin genom att den även 

fokuserade på den variation av uppfattningar som framkom i den insamlade datan.  

 

I det första steget transkriberades intervjuerna för att sedan föras in i en egenskapad 

tabell med tre spalter; en spalt för frågorna ur intervjuguiden, en spalt för 

transkriberingen och en spalt för sammanfattning av transkriberingen på varje fråga. 

Tabellen  underlättade analysen av data då den gjorde det lättare att röra sig mellan 

överblick och detaljerade svar.  I tabellen färgkodades följdfrågor med gulmarkering för 

att underlätta särskiljningen från deltagarens svar. Transkriberingarna lästes därefter flera 

gånger för att markera ut skillnader och likheter.  

 

Det andra steget av analysen fokuserade på studiens första forskningsfråga om likheter 

och skillnader inom deltagarnas uppfattningar av MMO-spelens fördelar och nackdelar.  

För att sortera och analysera deltagarnas uppfattningar användes en tankekarta där 

likheter mellan uttalanden och det som skiljde dem åt markerades. När deltagare delgav 

samma eller väldigt snarlika uppfattningar av exempelvis fördelar placerades en notering 

om vad de sa i direkt anslutning till varandra med en heldragen linje. När en ny 

uppfattning som kunde härledas till samma fenomen upptäcktes fick den en streckad linje 

för att synliggöra att det finns en relation mellan utsagorna men att de inte representerar 
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samma uppfattning av fenomenet. I det här steget jämfördes uttalanden ordagrant med 

varandra. 

 

I steg tre analyserades de olika uppfattningarna som fanns representerade i tankekartan 

med en ny separat tankekarta. Den här gången fokuserade analysen inte på vad 

deltagarna sa ordagrant utan vilka uppfattningar som kunde finnas i deltagarna 

förmedlade sina erfarenheter. I det här steget var det därför intressant att analysera vilka 

uppfattningar som fanns bakom uttalandena som deltagarna gjorde. För att analysera 

uppfattningarna bakom uttalandena markeras nyckelord ut i deltagarnas utlåtanden. Det 

gjordes även en sammanställning av vad som lyftes som viktigt av deltagarna i varje 

fråga från intervjuguiden. 

 

I steg fyra analyserades de uppfattningar och erfarenheter som besvarade forskningsfråga 

två. De analyserades inledningsvis på ett liknande sätt som forskningsfråga ett. Det 

uppstod dock vissa svårigheter med att analysera datan utifrån ett fokus på likheter och 

skillnader då deltagarnas utsagor i regel stämde överens med varandra och istället gav 

olika nivåer av utvecklande svar. Det kan förklaras med att forskningsfrågan inte söker 

efter olika uppfattningar av fenomenet utan vilken roll fenomenet hade i deras egna 

undervisning. Därför tog analysen en annan form och fokuserade på att ge en bild av på 

vilket sätt fenomenet inkluderas i undervisningen och varför. Den nya formen av analys 

genomfördes i form av tankekartor med utklippta citat från deltagarna. De skillnader som 

fanns i deltagarnas svar hade dock fortsatt viktig roll för analysen och bidrog med en mer 

nyanserad bild i resultatet. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Inom forskningsetik är det viktigt att resonera kring hur deltagarna i studien får 

behandlas. De individer som deltar i studien bör i största möjliga mån skyddas från risker 

i sitt deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). För att ge deltagarna i studien 

det skyddet tillämpas de fyra etiska forskningsprinciperna som beskrivs som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011, s. 131-132). 
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Informationskravet innefattar ett krav på att deltagarna i studien ska informeras om 

studiens övergripande syfte, datahantering, risker och eventuella förtjänster. Deltagarna 

ska även informeras om att deras deltagande är frivilligt (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 

93; Bryman, 2011, s. 131). Det här kravet uppfylldes som ett inledande moment innan 

varje inspelning startar. Samtyckeskravet betyder att deltagarna själva beslutar över sitt 

deltagande i studien och att de när som helst har rätten att avbryta sin medverkan 

(Brinkmann & Kvale, 2015, s.93; Bryman, 2011, s. 131). Ingen av deltagarna valde att 

avbryta sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innebär att det finns en 

överenskommelse mellan deltagarna i studien och författaren av studien om hur datan ska 

hanteras. Ofta innefattar denna överenskommelse att privat och känslig data inte kommer 

att publiceras eller delges (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 94). Informationen och 

personuppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet så att obehöriga ej har 

tillgång till dem (Bryman, 2011, s. 131). I studien beskrivs därför deltagarna enbart 

utifrån sitt gemensamma län och en individuell siffra. Nyttjandekravet är ett krav på att 

all information som samlas in i studien enbart får användas till forskningsändamål 

(Bryman, 2011, s. 131-132). 

 

4.6 Reliabilitet och Validitet 

Inom kvalitativ forskning finns det en diskussion om hur kvalitativ data kan analyseras 

utifrån reliabilitet och validitet, då reliabilitet och validitet främst relateras till kvantitativ 

forskning med ett fokus på mätbarhet. För att granska kvalitativ forskning förslås istället 

termerna tillförlitlighet och anpassade kriterier (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 281). I den 

här kvalitativa studien används dock reliabilitet och validitet så som de appliceras på 

kvalitativa studier av Brinkmann och Kvale (2015, s. 281). 

 

Reliabiliteten i en kvantitativ studie bedöms utifrån studiens överförbarhet, alltså om 

studien kan genomföras på samma sätt en gång till och då kommer att generera samma 

resultat (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 281; Bryman 2011, s. 49-50). När reliabiliteten 

ska bedömas i en kvalitativ studie granskas istället tillförlitligheten utifrån risken för 

ledande frågor (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 281). I den här studien används en 

intervjuguide för att motverka ledande frågor. I intervjuguiden läses frågorna upp högt 

för deltagarna på samma sätt och i samma ordning. Det finns dock en risk för att 

intervjuerna ska vara ledande, då de är semistrukturerade och därför tillåter följdfrågor på 
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deltagarnas utlåtande. För att motverka att ledande frågor ställs används i första hand 

huvudnickningar och återberättande till deltagarna av deras egna svar. 

 

Validiteten i en studien bedöms utifrån om studien undersöker det den har i syfte att 

undersöka, med andra ord om studien undersöker det den utger sig för att undersöka 

(Brinkmann & Kvale, 2015, s. 282). Intervjuguiden som användes i studien bestod av 

frågor som formulerats i ett försök att besvara studien syfte och frågeställningar. 

Utgångspunkten för  att skapa frågorna i intervjuguiden var därför att försöka besvara 

frågan ’ vilka frågor kan tänkas behöva besvaras för att kunna besvara forskningsfrågan?’ 

De frågor som då formulerades utgjorde grunden för intervjuguiden. Användandet av 

intervjuguiden kan ha påverkat validiteten i studien, då fasta frågeställningar till 

deltagarna minskar chanserna för att studien undersöker det som den vill undersöka, 

lärarnas olika uppfattningar (Brinkmann & Kvale, 2015, s. 281). För att motverka det 

användes den semistrukturerade utformningen på intervjuerna där följdfrågor kunde 

användas för att få deltagarna att utveckla sina svar.    
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5.Resultat 

I resultatet behandlas inledningsvis lärarnas uppfattningar om MMO-spelens fördelar för 

engelskspråkutveckling, sedan presenteras nackdelar för engelskspråkutveckling. Det 

följs av hur lärarna inkluderar elevernas intresse för MMO-spel i sin 

engelskundervisning. Avslutningsvis sammanfattas resultatet från den här studien. 

 

I resultatdelen används tecken ...// för att påvisa att citatet är tagit mitt i en mening och 

inte börjar på det sätt som presenteras i studien. För att påvisa när någonting har tagits 

bort ur ett citat används symbolkombinationen [..]. 

 

Resultatet grundar sig i fem verksamma lärares uppfattningar och yrkeserfarenhet. 

Lärarna som deltog i studien hade olika erfarenheter av MMO-spel och hur MMO-spel är 

utformade. En av lärarna spelade MMO-spel på fritiden, ytterligare två lärare uppgav sig 

vara bekanta med spelen och trots att de kände sig oerfarna av spelen kände de till deras 

uppbyggnad. Dessutom fanns det två lärare som inte var särskilt bekanta med spelen eller 

deras uppbyggnad. De lärarna hade enbart fått sin information om spelen genom samtal 

med sina elever och deltagandet i den här studien. De lärare som deltog i studien uppgav 

alla att de har noterat ett samband mellan elever som spelar mycket MMO-spel och 

engelsk språkutveckling.  

 

     ...//dom här som är duktiga redan i fyran- femman, riktigt 

duktiga på engelska,  är i regel barn som spelar mycket spel där 

det är engelska.  Det är min uppfattning. Nästan alltid är det så 

känns det som, man kan nästa se att jaha det här barnet spelar 

mycket för att den är bra på engelska (Lärare 5). 

 

Lärarna som deltog i studien uppgav att de har haft elever i årskurs 4-6 som spelar 

MMO-spel. Elevernas erfarenheter av MMO-spelen visar sig i samtal mellan lärare och 

elever som äger rum utanför undervisningssammanhangen exempelvis under raster. 

Lärarna som deltog i studien uppskattade även mängden av spelande elever i en klass och 

angav då allt ifrån en fjärdedel av eleverna i en klass upp till att hälften spelade någon typ 
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av MMO-spel. Lärarna ombads att uppskatta antalet spelande elever som spelar mer än 

fem timmar i veckan och då svarade lärarna att alla eller en majoritet av alla de elever 

som de känner till spelar MMO-spel, spelar mer än fem timmar i veckan. De elever som 

lärarna upplevde ägnade tid åt MMO-spel skulle i forskningssammanhang därmed 

klassas som de frekventa spelarna. Flera av lärarna ansåg att eleverna troligtvis lägger 

minst en timme varje dag efter skolan och att det troligtvis blir mer tid under helgerna. 

När lärare 3 tillfrågades om hur vanligt det är att eleverna spelar mer än fem timmar 

under en vecka resonerade hon såhär: 

      ...//när man går i femman då som de eleverna gör som jag 

har nu, dom går inte till fritids utan dom är hemma och sen är de 

själva hemma tills föräldrarna kommer hem. ...// det kan vara, 

mellan fyra och sex och vad gör dom då , de gör ju inte läxorna i 

alla fall. [...]så mycket läxor har dom inte, så att de behöver göra 

dem flera timmar varje dag heller. Ääh, så att dom spelar väl 

säkert eller allmänt internet och sociala medier, men jag tror att 

de som spelar, spelar nog mer än fem timmar för en timme per 

dag går nog säkert lätt och sen några timmar på helgen med. Det 

kanske inte blir varje kväll för fotbollsträning och sånt men den 

timman tar dom väl igen någon annan gång (Lärare 3). 

 

5.1 Engelsklärares uppfattningar av MMO-spelens fördelar för engelsk 

språkutveckling 

5.1.1 Elever som spelar MMO-spel har en större tillgång till det engelska 

språket 

 

De elever som deltar i spelandet av MMO-spel möter engelskan i större omfattning än 

andra elever. De möter det engelska språket utanför skolverksamheten och eleverna får 

även tillgång till ett mer nyanserat och utvecklat språkbruk. Tillgången till ett mer 

utvecklat och nyanserat engelskt språk resulterar i att eleverna även utvecklar ett större 

ordförråd än sina jämnåriga klasskamrater.  ”[...]när man har reagerat så har det ju varit 

ord som man tycker är ganska svåra som ligger kanske på högstadiet eller sådär 

eftersom man reagerar, oj kan dom det ordet” (Lärare 5). 
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De elever som spelar MMO-spel tränar mer engelska än sina jämnåriga klasskamrater 

samtidigt som de har mer tillgång till en miljö där engelska används. MMO- spelen ger 

därmed förutsättningar för att eleverna ska utveckla deras engelska språkkunskaper.  

 

...// man lär sig språk genom att omge sig med språk, vilket 

skulle innebära att ju mer man utsätter sig för engelska desto 

lättare plockar du upp språket och om du spelar mycket [...] du 

är i en miljö där engelska finns naturligt. Genom att läsa saker på 

engelska, höra folk som pratar engelska, karaktärer eller folk 

från andra länder, vad det kan va och instruktioner och sånt där 

och vad saker och ting gör i spelen är oftast på engelska (Lärare 

4).  

 

 

5.1.2 Engelsk språkinlärning genom spelen är  mer motiverande 

 

Genom att eleverna möter engelska i sina intressen utanför klassrummet får motiveras de 

till att lära sig språket. Kravet på engelsk språkinlärning kommer då ifrån elevernas egna 

intresse av spelet i kontrast till de målinriktade förutbestämda kraven som eleverna möter 

i skolan. De vill lära sig engelska för att kunna delta i spelen men även för att de ser en 

användbarhet av det engelska språket utanför den faktiska skolundervisningen. Behovet 

av och den inre motivationen till att lära sig engelska för att nyttja språket på fritiden har 

resulterat i att eleverna har blivit mer positivt inställda till engelskundervisningen. ” De 

vill prata och de vill förstå. Det är ju jättestora fördelar och de behöver förstå också, för 

att det är ju någonting som många utav dem vill göra, de vill vara med och spel” (Lärare 

1). Det engelska språket har fått en allt viktigare roll i elevernas liv utanför skolan och 

det har gjort att eleverna vill prata och förstå engelska för att kunna delta i gemensamma 

fritidsaktiviteter med sina jämnåriga.  

 

MMO-spelen kräver i många fall att de som använder spelen kommunicerar med 

varandra för att komma vidare i spelen. Spelarna har dock ofta olika modersmål, därmed 

finns det ett behov av att använda ett gemensamt språk för att kunna kommunicera med 

varandra. Det gemensamma språket utgörs ofta av engelska i spelen. Det finns ett behov 

hos den enskilda individen att utvecklas för att kunna förstå och delta i kommunikationen 
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i spelet. Kommunikationen i MMO-spelen kräver att eleverna finner sätt för att förmedla 

sina budskap på engelska. De kan inte på samma sätt som i en skolsituation förlita sig på 

att mottagaren av deras kommunikation förstår svenska och det skapar motivation till 

språkinlärning hos eleven. 

 

Jag tror att man lär sig mycket bättre när man inte har något val. 

Det lät lite fel, men jag tror att om man säger en situation där 

man inte vet att svenskan är en utväg eller den andra personen 

förstår svenska , då försöker man på ett helt annat sätt, och man 

uttrycker sig på ett helt annat sätt än vad man gör om man pratar 

med mig som lärare till exempel och man vet att, ja men 

*(lärarensnamn)* förstår ju svenska (Lärare 4). 

 

Genom spelen synliggörs behovet av ett gemensamt språk för eleverna och att engelskan 

fyller den funktionen. I MMO-spelen deltar spelare med olika nivåer av 

engelskkunskaper, vilket kan resultera i att eleverna kommunicerar på engelska med 

andra deltagare som inte har engelska som modersmål. Genom den här kommunikationen 

kan eleverna lära sig lika mycket om inte mer engelska än vad de gör i kommunikation 

med spelare som har engelska som modersmål. En sådan situation kan leda till att de 

tvingas tillämpa olika språkliga strategier såsom att använda synonymer, prata runt ord 

eller beskriva ord för att kommunicera mening. Genom att höra engelska från olika delar 

av världen stärks elevernas självförtroende och de får insyn i att engelskan inte behöver 

vara perfekt för att de ska kunna kommunicera med andra. Det självförtroendet som 

följer med den insikten om engelskt språkbruk gör att eleverna även vågar delta och 

pröva sig fram i undervisningssammanhang i skolan.  

 

 ..// då ser man ju att det här är ett, för att kunna kommunicera så 

behöver vi ett gemensamt språk och då har man ett där i 

engelskan. Sen låter ju engelska olika på olika platser i världen 

och det är bra att höra olika sorters engelska och då också 

upptäcka att även om jag inte är jättebra på engelska. Att jag 

bryter lite och uttalar lite fel så, förstår folk mig ändå. [...] För 

där i finns det en stor rädsla i undervisningen också, att kan man 

inte uttal det korrekt så väljer man att inte säga något alls. Det 

märker man ju också på de som spelar, att de är ju också mer 
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framåt på det sättet och vågar försöka och blir det tokigt så gör 

inte det så mycket för alla andra fattar ändå (Lärare 1). 

 

5.1.3 Spelen erbjuder tryggare miljöer för muntlig engelska  

 

Elever som spelar MMO-spel har ett bättre engelskt uttal, en större trygghet i att våga 

uttrycka sig muntligt i klassrummet och en ökad förståelse för muntlig engelska i 

jämförelse med sina klasskamrater. Den muntliga förmågan anses stärkas genom att 

många av de MMO-spel som eleverna spelar går ut på att kommunicera med varandra. 

Kommunikationen i MMO-spel har skiftat från den skriftliga chattbaserade till en 

muntlig kommunikation, vilket märks på elevernas engelska förmågor i klassrummet. 

Elever som spelar är mer villiga att tala engelska i undervisningen och känner en större 

tilltro till sin språkliga förmåga. De är inte rädda att göra fel i samma utsträckning som 

sina klasskamrater ”...// om man tänker 6 år tillbaka så var det ju mer skrift och det 

märktes ju för [...] De som använde skriftspråket när de spelade olika MMO-spel, de 

hade inget uttal, utan det var väldigt bokstavstroget. Bird kanske var Biird istället, för 

det var så det skrevs. Men nu är det ju ett väldigt gott uttal med många elever” (Lärare 

1). 

 

5.1.4 Omedvetet lärandet är en avgörande fördel för språkinlärningen 

 

Den engelska som eleverna utvecklar genom MMO-spelen anses vara ett resultat av 

omedveten språkinlärning där spelets innehåll står i fokus och engelsk språkutvecklingen 

som en biprodukt. Eleverna tänker inte på att de lär sig engelska utan fokuserar på att lära 

sig spelet men för att lära sig spelet behöver de förstå språket. De utvecklar en förmåga 

genom att försöka att utveckla en annan förmåga. När språkinlärningen inte står i fokus 

försvinner pressen på individen att lära sig. Pressen för att lära sig finns i mycket av den 

undervisning som förekommer i skolan. Det finns alltid ett syfte att lära ut och innehållet 

är ett medel för att lära ut. I MMO- spelen är det tvärtom syftet som är innehållet och 

lärande är medlet för att komma åt innehållet. Eleven lär dig engelska för att kunna ta del 

av mer av innehållet. Eleven tar inte till dig innehållet för att kunna lära dig mer 

engelska.  
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5.2 Engelsklärares uppfattningar av MMO-spelens nackdelar för 

engelsk språkutveckling 

5.2.1 MMO-spelen lär ut ett negativt språkbruk och suddar ut sociala normer 
 

Det finns en oro för det negativa språkbruk som förekommer i spelen med bland annat 

svordomar och könsord. Eleverna lär sig även dessa ord och gör dem till en del av sitt 

ordförråd som de nyttjar i sitt språkbruk. Det negativa språkbruket associeras ofta till 

spelandet av MMO-spel med våldsamma inslag. Lärarna uppfattade att elevernas 

använde kränkningar i kommunikationen i spelen i en betydligt mer omfattande grad än 

vad de hade gjort mot varandra i andra sammanhang. Via internet och spelen försvinner 

vissa av de sociala normer och spärrar som hindrar individer från att kränka varandra. 

Det händer att det negativa språkbruket resulterar i konflikter i skolverksamheten mellan 

elever som spelar ihop. 

  

     ...//vi hade det i en annan klass här i en femma i höstas att 

många av dom grabbarna spelade tillsammans ehm. Och sen så 

kom det fram till *(lärarensnamn)*[...], vi då och till föräldrarna 

med, vad dom kallade varandra för, hur de skrev till varandra 

och det var både på svenska och engelska. Så var det mängder 

med svordomar och könsord och olika tillmälen som de aldrig 

skulle säga i skolan. Men på nätet så var det okej, i chatten med 

deras klasskompisar som de träffar varje dag. Så då är det ju en 

nackdel att de har lärt sig dom orden på engelska också för det är 

ingenting de behöver för vardagsbruk (Lärare 3). 

 

5.2.2 MMO-spelen skapar en förvirring kring när eleverna ska använda 

formellt respektive informellt språkbruk 
 

Eleverna har vissa svårigheter med att avgöra lämpligheten i när ett informellt respektive 

formellt engelskt språkbruk ska nyttjas. Eleverna har även visat vissa svårigheter med att 

avgöra vad som är formellt och vad som är informellt engelskt språk. Det leder till att den 

engelska som eleverna använder när de skriver texter eller kommunicerar på engelska 

genomsyras av informellt språkbruk. Lärare 4 beskriver elevernas svårigheter såhär: Sen 

har de ett annat språkbruk, det blir mycket talspråk och då vet de inte alltid skillnaden på 

när det är korrekt och inte korrekt, formellt och informellt språkbruk. Talspråket följer 
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med eleverna in i skolverksamheten och även förkortningarna från spelen. Det informella 

språket ses däremot inte nödvändigtvis som en nackdel utan ställs även i relation till att 

språket är levande och utvecklas hela tiden. Den yngre generationen kan mycket väl 

bidra med att utveckla språket så att en del av de förkortningar och det som nu betecknas 

som informellt språkbruk i framtiden inkluderas i det officiella språket. 

 

 

Så är det ju men det har det ju varit mycket i det talade språket 

hela tiden och så gör nog nästa alla barn och ungdomar typ LOL. 

Sen är det ju så att språk är levande och det kanske kommer 

komma in som en del av språket (Lärare 1). 

 

5.2.3 Eleverna saknar abstraktionsförmåga för att nyttja det språk de får 

tillgång till i spelen utanför spelsammanhang 
 

Eleverna  saknar den abstraktionsförmåga som krävs för att kunna används sina språkliga 

kunskaper i mer än ett sammanhang. De engelskkunskaper som eleverna införskaffar sig 

är situationsbundna till spelen och följde därmed inte med in i klassrummet. ”För det kan 

också vara så att en del inte har sett kopplingen mellan att man pratar eller skriver, 

kommunicerar på engelska i spelen och att vi har undervisning i engelska i skolan. Att 

det är två helt skilda ting.” (Lärare 1).  Avsaknaden av abstraktionsförmåga fanns hos de 

elever som enbart nyttjade MMO-spelen medan de elever som hade tagit spelandet ’ett 

steg längre’ och ägnade sig åt kulturen i forumen runt spelen hade mer utvecklad 

abstraktionsförmåga. Den abstraktionsförmågan gjorde att de kunde anpassa och använda 

sina kunskaper i flera engelskspråkiga sammanhang. Lärare 3 beskriver nedan hur hon 

uppfattat att kulturen runt spelen har påverkat elevernas abstraktionsförmåga. 

 

Men är det såna elever som [...] kopplat vidare engelskan 

tillexempel att kolla på Pewdiepie eller några andra som 

recenserar spel eller som lägger upp how-to videos med 

Minecraft grejer eller så, dom har verkligen lärt sig mer engelska 

av spelen. Men då har de ju tagit ett steg vidare och det är inte 

bara spelandet utan de har tagit ett steg till (Lärare 3). 
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5.3 Hur inkluderas elevers MMO-spelrelaterade intressen och 

språkkunskaper i undervisningen? 

När lärarna som deltog i studien tillfrågades om de hade erfarenheter av 

undervisningsmaterial i engelska vars innehåll behandlade MMO-spel svarade alla lärare 

att de inte erfarit att det behandlats i material för årskurs 4-6. Lärare 4 visste dock att när 

eleverna på skolan arbetade med textskapande i engelskundervisningen i högstadiet fick 

de ta del av en exempeltext som handlar om MMO- spel och gaming-kulturen. På skolan 

där lärare 2 arbetar nyttjades ett program som heter Bingel, Bingel är en 

undervisningsplattform som till utformningen vid första anblick liknar ett MMO-spel 

med karaktärsskapande och belöningssystem för utförda uppdrag. Uppdragen består dock 

av uppgifter som lärarna publicerar för eleverna på plattformen. Plattformen saknar den 

rika grafiska miljö som karaktärerna ska kunna röra sig i liksom möjligheter till att 

kommunicera med andra spelare. Plattformen är därmed inspirerad av MMO-spelen men 

kan inte klassas som ett MMO-spel. 

 

5.3.1 Hur motiveras exkluderingen av MMO-spelintresset i 

engelskundervisningen ? 

 

Fyra av fem lärare som deltog i studien har inte använt elevernas spelintresse som en del 

av det planerade innehållet i sin engelskundervisning. Det händer dock att elever 

associerar enstaka ord som behandlas i undervisningen med egna spelvanor och då lyfter 

ordets betydelse i spelsammanhang för klassen. De här kopplingarna till spelintresset är 

dock inte en planerad del av undervisningen utan ett sidospår som inleds på elevernas 

egna initiativ.  

 

Exkluderingen av MMO-spelen i undervisningen är inte ett medvetet beslut utifrån att 

lärarna ogillar spelen. Lärarna som inte har valt att använda spelens innehåll i sin 

engelskundervisning anger att det beror på att de själva inte har tillräckliga kunskaper om 

spelen för att kunna planera och genomföra lektioner med spelintresset som innehåll. En 

annan orsak till att spelen inte inkluderas i undervisningen uppges vara att spelen inte 

utgör ett intresse för lärarna själva samt  att de elever som tycker om spelen redan tar del 

av spelen utanför undervisningen.  
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Lärarna uppger även att det finns hinder kring tekniken i skolverksamheten för att MMO-

spelen ska inkluderas i undervisningen. De praktiska hindren är tillgång till datorer eller 

teknik och att det finns risker med att all teknik inte fungerar när lektionen ska 

genomföras. 

5.3.2 Hur genomförs och motiveras inkluderingen av MMO- intresset i 

engelskundervisningen? 
 

Den lärare som valt att använda MMO- intresset i undervisningen är den lärare som själv 

har stor erfarenhet av spelen och använder spelen på fritiden. Det egna intresset gör att 

läraren troligtvis har mer kännedom om spelens uppbyggnad och utformning och lättare 

att avgöra vilka delar som kan inkluderas i undervisningen och hur. MMO-spelen 

inkluderades i undervisningen för att motivera de spelintresserade eleverna och används 

då som en del av innehållet i den individanpassade undervisningen. Spelen utgör därmed 

inte grunden för uppgifter som är för hela elevgruppen. Uppgifterna utformas istället på 

ett sådant sätt att det går att inkludera vilket intresse som helst. Läraren brukar även 

uppmana spelande elever att nyttja sitt spelintresse när de får friare uppgifter för att de då 

kan använda sina specifika ämneskunskaper i skolan. Det finns även en demokratisk 

aspekt av att ge alla elevintressen möjlighet till representation i undervisningen och 

därmed inte enbart inkludera mer välkända generationsövergripande fritidsintressen. Med 

generationsövergripande fritidsintressen menas de intressen som har funnits under en 

längre tid, genom flera generationer. Ett exempel på ett sådant fritidsintresse kan vara 

ridning. De flesta känner till vad ridning innebär och hur det går till även om de inte 

själva har intresset. 

 

...// säga att traditionellt sett så finns det uppgifter som skriv om 

din favorit sport eller skriv om någon idrottsidol som du har och 

jag kan tycka att där så blir det lite förlegat när det kommer till 

dom bitarna för att vem man tycker om och vad man tycker om 

är, det behöver inte ha med sport att göra eller så idrott på det 

sättet. Och då kan jag tycka att där försöker jag vara mer 

flexibel. Ja men du, jag vet ju att du spelar det här spelet, jag vet 

att du spelar mycket kan du inte skriva om det här då? Det kan 

ju vara din sport liksom (Lärare 4). 
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5.4 Sammanfattning av resultat  

Enligt lärarna i studien har elever som spelar MMO-spel möjlighet att möta det engelska 

språket i vardagliga sammanhang i större utsträckning än sina jämnåriga klasskamrater. 

När eleverna lär sig engelska genom spelen är de mer motiverade att lära sig eftersom de 

lär sig på grund av ett behov de själva anser att de har. De har även ett applicerbart 

sammanhang i sitt fritidsintresse för sina engelskkunskaper. Genom spelandet får 

eleverna träna sin muntliga förmåga i en miljö som är mer tillåtande med felsägningar 

och det gör att de spelande eleverna även har en större tillit till sin muntliga förmåga i 

engelskundervisningen i skolan. I spelen står inte engelsk språkinlärning i fokus utan 

språkinlärningen är en biprodukt av spelandet och en nödvändighet för att delta i spelen. 

Det gör att pressen av att lära sig i momenten minskar och de lär sig utifrån sin egen vilja 

att förstå. 

 

Genom MMO-spelen utsätts eleverna för ett negativt språkbruk i form av könsord och 

svordomar och dessa ord följer med eleverna i deras vardagliga språk. Det förekommer 

också att eleverna använder den tillåtande miljön i kommunikationen i spelen för att 

kränka andra elever som deltar i spelen. Det språk som eleverna möter i spelen har en 

informell karaktär och elever som spelar mycket har svårigheter i att skilja på när formell 

och informell engelska bör användas. Dessa svårigheter synliggörs i elevernas talade och 

skrivna engelska. 

 

Spelande elever saknar den nivån av abstraktionsförmåga som krävs för att kunna 

använda språket i olika sammanhang och har därför svårt med att se kopplingar mellan 

den engelska de möter på fritiden och den engelska de möter i skolan.  

 

Det innehåll som kopplas till MMO-spel som förekommer i engelskundervisningen är det 

som kan kopplas till lärarens redan planerade innehåll. Det sker genom att eleverna 

delger läraren och sina klasskamrater kopplingar mellan ordet och spelinnehåll. En lärare 

ger exempel på att det har dykt upp vid utdelning av  veckans engelska glosor och att 

eleverna då gjort kopplingar mellan glosan och ett ord de använder i spelandet. På det här 

sättet bli MMO-spelens ordförråd inkluderat i undervisningen vid de tillfällen då eleverna 

själva lyfter att orden förekommer i något spel de spelar. Om en lärare själv har ett 

intresse för och goda kunskaper om MMO-spel kan uppgifterna komma att 
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individanpassas till den grad att elevernas spelrelaterade språkkunskaper inkluderas. Vid 

muntliga övningar synliggörs elevernas kunskaper och det utökade ordförrådet som 

lärarna uppfattar är ett resultat av elevernas intressen för MMO-spel eller gaming-

kulturen. Inkluderingen av elevernas MMO- relaterade språkkunskaper i 

engelskundervisningen beror till störst del på eleverna egna abstraktionsförmåga och 

vilja att agera som en aktiv deltagare i engelskundervisningen. 

6.Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens frågeställning användes en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. Forskningsfrågorna kunde ha besvarats med hjälp av en 

kvantitativ studie och då presenteras i en mer mätbar form. Det som hade kunnat 

försvunna i resultatet av en sådan undersökningsmetod är lärarnas egna ord och 

erfarenheter av MMO-spelens inverkan på elevernas språkutveckling. Det finns även en 

chans att de varierade anledningarna till att innehållet i MMO-spel inte representeras i 

engelskundervisningen inte hade framkommit i en sådan studie. Med en kvalitativ studie 

blir mängden deltagare i studien begränsad och det gör att datan som samlas in inte kan 

anses utgöra en generell slutsats om lärares uppfattningar av området. Urvalsgruppen i 

den här kvalitativa studien undervisar eller har undervisat i engelska i årskurserna 4-6. 

Det fanns inga restriktioner för lärarlegitimation eller om läraren var anställd på 

kommunal skola eller friskola. Deltagarna som inkluderades utifrån tidigare nämnda 

kriterier, hade mellan 4 och 22 yrkesverksamma år. Det fanns inget krav på att lärarna 

skulle ha tidigare kunskap om MMO-spel eller egna erfarenheter av spelen.  

 

Olika nivåer av erfarenhet och kunskap om MMO-spel och gaming-kultur fanns 

representerade i urvalsgruppen. Att de egna kunskaperna och erfarenheterna varierade 

mellan deltagarna gjorde att vissa deltagare hade förmågan att ge mer utvecklade svar på 

intervjufrågorna. Inför varje intervju informerades deltagarna om studiens syfte att 

undersöka kopplingar mellan användande av MMO-spel och ökad engelsk 

språkutveckling hos elever i svensk skola ur ett lärarperspektiv. Det här kan ha påverkat 

deltagarnas svar, men i enlighet med informationskravet ska deltagarna informeras om 

syftet med studien så att de kan göra ett informerat val. Samtliga deltagare i studien hade 

dock resonerat kring fenomenet och därmed hade de en egen bild av fenomenet innan 
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studien inledes. Vid de semistrukturerade intervjuerna finns det även en risk för att de 

följdfrågor som användes hade en omedveten riktande funktion. Då egna erfarenheter, 

tidigare litteraturstudie samt ett brinnande intresse för MMO-spel kan påverka vilken typ 

av följdfrågor som ställs och på vilka delar av deltagarnas svar följdfrågor ställs. 

  

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Lärarnas uppfattningar av elever som spelar MMO-spel 
 

De elever som lärarna känner till spelar MMO-spel uppskattas spela mer än fem timmar i 

veckan. De elever som i den här studien beskrivs som de spelande eleverna skulle inom 

forskningen tillhöra de som benämns frekventa spelare. Det framkom även i studien att 

lärarna oftast fick  kännedom om elevernas spelintresse utanför undervisningen till 

exempel under raster. Det faktum att lärarna bara kategoriserar de frekventspelande 

eleverna som brukare av MMO-spel kan bero på ett flertal olika aspekter. Det kan vara så 

att de elever som nyttjar spelen generellt sett spelar mer än fem timmar i veckan för att 

aktiviteten kräver den nivån av engagemang av sina deltagare. Det kan även vara så att 

de elever som spelar MMO-spelen mindre än fem timmar i veckan inte ser spelandet som 

ett av sina stora intressen och därmed inte väljer att delta i samtal om spelen. Vad som 

gör att de elever som spelar mer än fem timmar i veckan noteras av lärarna som de som 

nyttjar spelen är relevant eftersom det utgör en form av inkluderingskrav av 

uppfattningar som lärarna tar med sig in i studien. Det här inkluderingskravet gör att de 

fördelar och nackdelar som presenteras i resultatet främst berör frekventspelande elever 

trots att studiens syfte inte hade den avgränsningen. Delar av resultatet blir därmed inte 

nödvändigtvis representativa för elever som nyttjar MMO-spel. 

 

6.2.2 Engelsklärares uppfattningar av MMO-spelens fördelar för engelsk 

språkutveckling 
 

De elever som spelar MMO-spel tränar enligt lärarna mer engelska än sina klasskamrater 

samtidigt som de har mer tillgång till en miljö där engelska används. De spelande 

eleverna får därmed mer utvecklade engelska språkkunskaper än icke spelande jämnåriga 

elever. I spelen är engelska det vanligaste sättet att kommunicera och den miljö som 
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spelen utgör kan i stor omfattning uppfattas som ett mindre samhälle. Om en individ 

befinner sig i ett samhälle där befolkningen talar engelska, informationen finns på 

engelska och du har ingen eller bristfälliga möjligheter att få informationen översatt till 

ditt modersmål. Då kommer kunskaper om det engelska språket övertid utvecklas för att 

miljön kräver det. Uppfattningen att elever som möter engelska på fritiden får mer 

utvecklade engelskkunskaper stärks av Skolinspektionens granskning (Skolinspektionen, 

2011, s. 19). I granskningen tillfrågas eleverna om sina engelska språkkunskaper och var 

de anser sig lära sig mest engelska. Nästan hälften av elevernas som tillfrågas uppger att 

de lär sig lika mycket engelska på fritiden som de gör genom skolans undervisning. 

 

Skolinspektionens (2011) resultat blir även relevant i förhållande till läraruppfattningen 

av att det är det omedvetna i lärandet som är viktigt för engelsk språkinlärning hos 

eleverna. Det motiveras med att  fokus inte ligger på lärandet och att eleverna inte tänker 

på att de lär sig och det är därmed en oreflekterad biprodukt av spelandet.  I 

Skolinspektionens (2011) granskning framkommer det att eleverna är medvetna om att 

deras engelska utvecklas genom deras engelskspråkiga fritidsintressen. Eleverna är så 

medvetna att de till och med kan göra ställningstaganden om hur deras lärande i och 

utanför skolverksamheten förhåller sig till varandra. Därmed är det kanske inte 

avsaknaden av medvetenhet i sig som är en avgörande aspekt av elevernas engelska 

språkutveckling. 

 

En annan uppfattning som framkom om MMO-spelens fördelar var att spelen erbjuder en 

tryggare miljö för att använda och våga testa sig fram i det engelska språket. Den här 

uppfattningen stärks av forskningen som beskriver hur spelen inte utgör en lika socialt 

hotfull miljö som klassrumsundervisningen (Peterson, 2010; Rama et al., 2012; Rankin, 

Gold & Gooch, 2006; Zheng et al., 2012). Men är det verkligen så att spelen i sig bidrar 

med en tryggare miljö för att använda det engelska språket? I de nackdelar som lärarna 

delger uppges spelen utgöra ett socialt sammanhang där kränkningar är vardag för 

eleverna och att dessa kränkningar sedan följer med eleverna in i skolverksamheten. Med 

utgångspunkt i det resonemanget är spelplattformarna inte en mindre hotfull miljö utan 

bidrar även till att skapa en mer hotfull miljö i skolan. Samtidigt uppger 

Skolinspektionen (2011) att eleverna är väldigt trygga i miljön i engelskundervisningen 

och att det är ett av de områden där svensk skola uppfyller likvärdig undervisning. 
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6.2.3 Engelsklärares uppfattningar av MMO-spelens nackdelar för engelsk 

språkutveckling 
 

De lärare som valde att använda spelens innehåll var de lärare som själva hade kunskaper 

eller erfarenheter av spelen.  De utgick dock inte från spelplattformarna, utan använde 

spelens innehåll eller såg möjligheter till att använda spelens innehåll i undervisningen. I 

relation till hur mycket erfarenhet deltagarna i studien hade av spelen  förhåller sig 

lärarna negativa till att använda själva spelplattformerna i undervisningen. De lärare som 

hade mycket erfarenhet av spelen var mest kritiska till att använda spelens plattformar i 

undervisningen medans de lärare som hade lite erfarenhet av spelen var mer positiva till 

att använda spelplattformarna i undervisningen. 

 

Anledningen till att de lärare som känner till spelen väl är mest kritiska till att använda 

plattformarna i undervisningen kan vara att de känner till de begränsningar  i 

anpassningsmöjligheter till undervisning som plattformarna har. Det blir därmed 

tydligare för dem att plattformarna i sig inte är lämpliga för att bedriva undervisning på. 

Istället användes elevernas intresse för spelen till att skapa innehåll i olika uppgifter där 

de elever som delar det intresset fick möjlighet att utgå från sina kunskaper. Det här kan 

relateras till forskningen som säger att det inte är plattformarna i sig som leder till 

engelskspråkutveckling utan innehållet i form av det sammanhang och den 

kommunikation som finns på plattformen (Peterson, 2010; Zheng, Newgarden, Young, 

2012; Wang, 2009). För att tydliggöra skillnaden kan man använda en bok. Det är inte 

det faktum att eleverna bläddrar i en bok som kommer att resultera i inlärning utan det är 

innehållet i boken som leder till att den som läser lär sig. Att använda en spellikande 

plattform men byta ut innehållet kommer troligtvis inte att berika elevernas 

språkkunskaper eller öka motivationen hos de elever som har intresse för spelen. 

 

Det fanns även en uppfattning av att MMO- spelen ger eleverna ett negativ språkbruk 

och att spelen gör att eleverna har lättare för att behandla varandra på ett kränkande sätt. 

Den här sortens kränkning kopplas framförallt till de mer våldsamma spelen. Verbala 

kränkningar är inte någonting som bör uppmuntras i skolan och det är därmed en 

självklarhet att lärare reagerar på beteendet. Det går dock att fundera över om 

kränkningar av klasskamrater verkligen har en så stor korrelation till spelvärlden och inte 

ett samband med tävlingsinriktade fritidsaktiviteter överlag. De våldsamma spelen som 



 

30 

 

 

finns inom MMO-genren är ofta uppbyggda på så sätt att deltagarna tävlar mot andra 

spelare antingen enskilt eller i lag. Det gäller att under en viss begränsad tid ha dödat så 

många av motståndarna som möjligt och helst utan att själv dö. I en sådan miljö placeras 

individen under press och det är inte ovanligt att ett mindre ’positivt’ språkbruk används 

för att spegla frustrationen. Den här typen av yttringar är dock inte ovanliga, heller på 

ideella idrottsföreningar som också är ett stort fritidsintresse hos eleverna. Då kommer 

yttringarna både från eleverna som utför aktiviteten och föräldrar som står och tittar på 

elevernas tävlande. 

 

Lärare upplever att elever saknar den abstraktionsförmåga som krävs för att kunna 

tillämpa det ordförråd de införskaffar sig genom spelen i andra sammanhang. Det finns 

en motsättning mellan den här uppfattningen och uppfattningen av att elever som spelar 

MMO-spel har ett större ordförråd och en mer utvecklad muntlig kommunikativ förmåga. 

Den här motsättningen kan förklaras med att elever har en tendens att skilja på den 

engelska som används i skolan och den som används på fritiden (Skolinspektionen, 2011, 

s. 20). Eleverna upplever inga svårigheter av att möta och förstå engelska på fritiden via 

internet och filmer och musik, men i skolan känner elever en större rädsla och osäkerhet 

inför att delta i diskussioner (Skolinspektionen, 2011, s. 20). För att visa eleverna att 

engelskan är ett och samma språk så kan det vara relevant att inkludera elevernas 

fritidsintressen i undervisningen och specifikt ge utrymme för de fritidsaktiviteter som 

förutsätter en användning av det engelska språket. Att inkludera den här typen av 

fritidsintressen i undervisningens innehåll motiveras ytterligare av Skolinspektionens 

(2011, s. 20) utlåtande. Det är viktigt att skolan arbetar för att det engelska språket ska 

vara lika naturligt för eleverna i skolan som på fritiden (Skolinspektionen, 2011, s. 20).  

 

6.2.4 Hur inkluderas elevers MMO-spelrelaterade intressen och 

språkkunskaper i  engelskundervisningen? 
 

Flera av lärarna som deltog i studien uppgav att de inte inkluderade elevernas intresse av 

MMO-spel i undervisningen eftersom de själva inte delar det intresset. Lärarnas egna 

intresse för spelen är givetvis relevant eftersom ett intresse ofta föranleder kunskaper om 

aktiviteten. Exkluderingen av ett intresse som en fjärdedel till hälften av alla elever i en 

elevgrupp delar är inte försvarbart med att den som leder undervisningen inte är 

intresserad av området. Engelskundervisningen i årskurs 4-6 ska basera sitt innehåll på 
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elevernas vardag och intressen (Skolverket, 2011b, s.31). Exkluderingen leder även till 

att frågan ställs om när ett elevintresse är tillräckligt stort för att inkluderas i 

undervisningen, då det blir lärarens ansvar att se till att skaffa sig kunskap om elevernas 

vardag och intresse. 

 

6.2.5 Framtida forskning 
 

I resultatet framkom det att verksamma lärare som deltog i den här studien hade en 

uppfattning om att elever som spelar MMO-spel är tryggare i sitt deltagande i 

engelskundervisningen och inte lika rädda för att kommunicera muntligt på engelska i 

skolan.  Enligt Skolinspektionen (2011) är elever ofta rädda för att delta muntligt på 

engelsk lektionerna eftersom de är rädda för att uttala sig fel eller att deras klasskamrater 

ska skratta åt dem. De spelande eleverna har enligt lärarna övervunnit denna rädsla och är 

mer aktiva deltagare i undervisningen. Därmed skulle det vara intressant att i framtida 

forskning undersöka vad det är i elevernas nyttjande av MMO-spel som gör att de känner 

sig tryggare i sin engelska i skolan än elever som ägnar sig åt annan engelska på fritiden. 

Det vore även intressant att i framtida studier undersöka hur lärare som inkluderar 

elevernas intressen för MMO-spel i undervisningen arbetar och vilka effekter en sådan 

undervisning har på elevernas engelska språkutveckling. 
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Bilaga –intervjuguide 

Innan intervju inleds:   

* Förklaring av MMO-spel : För att ett spel ska klassas som ett MMO-spel måste det erbjuda sina spelare 

tredimensionella grafiskt rika miljöer som spelare från olika geografiska avlägsna platser kan navigera sig 

i. Spelarna ska även kunna interagera med andra spelare via sina karaktärer i spelet ( många spelare, från 

olika länder spelar ihop och kan genom spelet prata och interagera med varandra, tex WoW, Mincraft, 

osv)  

* Syftet med den här studien är att undersöka kopplingar mellan användande av MMO-spel och ökad 

engelsk språkutveckling hos elever i svensk skola ur ett lärarperspektiv.  

* Informera om forskningsetiska principer.  
 

Intervjufrågor  

1.       Antal yrkesverksamma år, ålder, kön, namn, position i organisation?  

2.       Hur kommer det sig att du ville delta i denna studien?  

3.       Har du haft elever i årskurs 4-6 som du vet spelar någon typ av MMO-spel?  

4.       Hur vanligt tror du utifrån din erfarenhet att det är att elever i årskurs 4-6 spelar MMO-spel? Hur 

vanligt tror du att det är att de spelar mer än 5 timmar i veckan?  

5.       Vad tycker/tror du att elevers spelande av MMO-spel har för påverkan på deras engelska språkbruk? 

Fördelar/nackdelar  

6.       Har du varit med om att spelintressen utgör innehåll undervisningsmaterial, exempelvis läromedel?  

7.       Har du använt elevers spelintresse som ett innehåll i engelskundervisning? Hur? Varför/varför inte?  

8.       Internationell och nationell forskning om MMO-spel visar på att spelare oavsett ålder som spelar 

frekvent har ett mer utökat engelskt ordförråd och är bättre på att använda olika språkliga strategier för 

att kommunicera (tex omformuleringar, prata runt ordet de saknar, beskriva ordet). Vad tänker du om 

det ordförråd som eleverna kan tänkas utveckla genom spelandet?  

9.       I forskning som genomförts på svenska elever har man kunnat se att elever som i högstadiet spelar 

MMO-spel mer än 5 timmar i veckan presterar högre på engelska nationella prov och ett bättre slutbetyg 

än de elever som spelar mindre eller ingenting alls. Vad tror du att det kan bero på?   

10.    Tankar efter intervju  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


