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Syftet med denna studie är att utifrån existerande forskning undersöka på vilka sätt datorspel 

som inte är utformade i undervisningssyfte påverkar elevers vokabulär i engelska samt vilka 

aspekter från datorspel vi kan använda oss av i engelskklassrummet. Det finns många studier 

som menar att datorspel gynnar barn och ungdomars utveckling av engelskt vokabulär och 

språkinlärning i allmänhet. Andra studier visar att datorspel stjälper språkinlärning genom att 

skapa aggressivitet och fokus på fula ord. Det finns många spel som tekniskt sett har 

beståndsdelarna för att vara en bra miljö för andraspråksinlärare av engelska. Denna studie 

undersöker vad forskning säger om detta och ställer deras resultat mot och med varandra för 

en sammanställning. Studien berörs av artiklar som är både svenska och internationella 

eftersom syftet handlar om engelska för andraspråksinlärare vilket innebär att det appliceras 

till alla barn och ungdomar som spelar datorspel oavsett ursprung. Artiklarna vi har valt att 

använda oss av handlar om hur datorspel påverkar språkinlärning på ett eller annat sätt. Vi har 

valt att avgränsa oss till spelgenren ”mmorpg” (massivley multiplayer online role playing 

game) av anledningen att det är den spelgenren som enligt forskning tilltalar flest barn och 

ungdomar i form av intresse. Resultatet visar att datorspel kan bidra till ett utökat ordförråd i 

engelska för andraspråksinlärning. Dock för att datorspel ska kunna bidra till det på bästa sätt 

bör andraspråksinläraren ha ett intresse för datorspel eller vara villig att lägga ner mycket tid 

för att skapa ett intresse. Resultatet visar också att det finns aspekter från datorspel som dess 

uppbyggnad, design och dess mål- och belöningssystem som kan implementeras i 

engelskundervisningen för att bygga upp ett intresse om ämnet och skapa motivation. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Sökord: MMORPG, ordförråd, English, second language learners, computer games. 
___________________________________________________________________________
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1. Inledning 

I dagens samhälle kan en säkert säga att datorspelande är en stor del av barns vardag 

och att spelandet ständigt ökar. Föräldrar och lärare bland andra talar mycket om 

datorspel och de negativa konsekvenser som det ger i skolan. Spelandet kan leda till att 

en sitter uppe länge på nätterna vilket i sin tur påstås kan resultera i försämrade 

prestationer i skolan (Wolfe et. al, 2014, s. 1005-1006). Datorspel är 

beroendeframkallande och kan precis som andra beroenden leda till ett missbruk där 

spelandet blir allt som betyder något för individen. I denna digitaliserade värld fann vi 

det relevant att undersöka vad forskning säger om kopplingen mellan inlärning och 

datorspel med fokus på ordförråd i engelska hos andraspråksinlärare. Datorspel är en 

stor del av dagens ungdomssamhälle och därför ville vi även undersöka materialet inom 

detta område för att se om den visar att det finns hjälpmedel inom datorspelsvärlden 

som kan appliceras till skolans undervisning och i så fall vilka. 

Av erfarenheter från vårt tidigare arbete inom skolan och med ungdomar, på praktik 

och vikariat, har vi lagt märke till att det är många elever som är väldigt duktiga på 

engelska och citerar olika saker på engelska med en vokabulär som ligger långt före 

kunskapskraven i Engelska åk 6. Många av de eleverna talade även mycket om 

datorspel på rasterna och spenderade mycket tid till att spela datorspel på fritiden. 

Eftersom engelska är det språk som används mest i spelvärlden är det kanske inte 

konstigt att de blivit duktiga i ämnet. Det är vad denna studie kommer att handla om. 

Vi vill undersöka vad det finns för forskning som talar för och emot att datorspel gynnar 

inlärning av engelskt vokabulär. Vi vill också undersöka om forskning säger att det 

finns sätt att ta hjälp av datorspel ej utformade i undervisningssyfte för att just främja 

inlärning av engelska i skolan.   

Vi har valt att i denna studie delvis begränsa oss till en spelgenre som kallas ”mmorpg” 

(Massively Multiplayer Online Roleplaying Game). Begreppet och spelgenren 

”mmorpg” förklaras i avsnitt 3.3.3. I denna genre är det nödvändigt att använda sig av 

engelska, både skriftligt genom att chatta och ljudligt genom att prata med varandra 

med hjälp av ”voice chat” (röstchatt). En annan anledning är att just denna genre är 

väldigt populär och spelas av miljontals barn och ungdomar världen över.  
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2. Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien är att klargöra på vilka sätt datorspel som ej är 

utformade i undervisningssyfte påverkar elevers vokabulär i engelska. I denna studie 

kommer fokus att ligga på hur datorspel, främst inom genren ”mmorpg” (Massively 

Multiplayer Online Role Playing Game), kan påverka barns och ungdomars engelska 

ordförråd positivt och negativt. Frågor vi avser att diskutera i denna studie är: 

 

• Vilken påverkan har datorspel på engelska ordförrådet hos andraspråksinlärare? 

• Vilka problem kan datorspel i engelskundervisning föra med sig? 

 

3. Bakgrund 

I detta stycke kommer att redovisas för hur kommunikation i datorspel ser ut idag och 

den negativa synen på datorspel hos bland annat föräldrar och lärare som kan 

förekomma. Vidare kommer det att redogöra för olika genrer inom spel för att skapa 

en översiktlig bild av vad som finns på marknaden. 

 

3.1. Datorspel idag: 

När internet kom öppnades en mängd nya dörrar för spelidéer och spelgenrer. Idag är 

det populärt att spela tillsammans med både vänner och främlingar genom att vara 

uppkopplad och spela samma spel över internet. En stor del av dagens spelindustri 

arbetar med onlinespel och för varje år verkar de bli mer fokuserade på samarbete 

mellan spelare. Spelet World of Warcraft är ett tydligt exempel på ett spel där spelaren 

kan spela ensam och klara sig fint. Om hen däremot vill uppleva allt innehåll som spelet 

har att erbjuda, måste hen interagera med andra spelare, ofta från andra delar av 

världen. Det kan finnas stora och farliga monster som spelaren inte är tillräckligt stark 

för att bekämpa på egen hand och ibland krävs det upp till 40 personer för att gå 

segrande ur slaget. Alla har en specifik roll i striden och kommunikation mellan 
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spelarna är ytterst viktig. Eftersom spelarna oftast inte kommer från samma land och 

inte talar samma språk, är engelska det språk som spelarna använder sig av. Detta gör 

att dagens barn och ungdomar får möta det engelska språket högst frekvent. 

 

3.2.  Vanliga fördomar om datorspel: 

Forskning visar att 89 % av alla datorspel har våldsamt innehåll och att ungefär hälften 

av den procentandelen innehåller våldsamma handlingar mot andra karaktärer i spelen.  

Dessutom har det visat sig att detta skapar aggressivitet hos både vuxna och barn och 

kan leda till ett ökat antal konflikter (Gentile, 2003, s.7). Vi anser att detta är viktigt att 

ta upp då det kan resultera i att lärare får ett fientligt förhållningssätt till spel istället för 

att se datorspelens positiva effekter på den engelska språkutvecklingen hos elever. 

Annan forskning visar att det inte finns något som stödjer kopplingen mellan 

våldsamma datorspel och ökad aggressivitet utan att det snarare främjar en positiv 

utveckling av visuellt minne och visuell uppmärksamhet, också kallad visuospatial 

kognition (Ferguson, 2007, s.314). 

 

3.3. Genrer inom datorspel: 

Det finns olika sorters spel som tilltalar olika sorters spelare. Jonathan DeHaan (2005, 

s.30) talar om fyra kategorier som påverkar språket på olika sätt. Vi kommer att ta upp 

tre av dessa kategorier, då vi bedömde att alla fyra inte är relevanta i dagens 

datorspelande. De tre kategorier studien tar upp och förklarar är sport, simulationer och 

RPG (role-playing game). Studien kommer inte beröra kategorin virtuella husdjur då 

denna var mer populär förr i form av Tamagotchi och liknande spel. Tamagotchi 

handlar om att ägaren av den ska ta hand om sitt virtuella husdjur som bor i en liten 

speldosa som är portabel och kan tas med vart du än går. Om hen inte matar, leker eller 

tar hand om husdjurets hygien kommer den att dö och det var målet med den sortens 

spel, att hålla sitt virtuella husdjur vid liv. De spelen spelas inte lika frekvent idag som 

förr och därav behandlar denna studie inte kategorin virtuella husdjur.  
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3.3.1 Sportspel: 

I sportspel som till exempel FIFA (fotboll), NHL (ishockey) och NBA (basket) finns 

det ofta en kommentator som hela tiden talar om vad som händer på skärmen under 

spelets gång, likt exempelvis en fotbollsmatch på TV. Även om spelaren inte alltid 

förstår vad kommentatorn säger, ger miljön i spelet ett sammanhang till vad hen pratar 

om. Spelaren förstår alltså av sammanhanget vad som sägs (DeHaan, 2005, s.230). 

 

Både sportspel och sport på TV hjälper barn och ungdomar att utveckla språket på egen 

hand. En studie i Japan utfördes på en japansk elev. Eleven fick under en månads tid 

spela ett kinesiskt sportspel där all text och röstinspelningar är på kinesiska. Efter att 

ha intervjuat eleven som spelade och övervakat inspelningar av hens spelande kunde 

det fastställas att hen, med hjälp av att sammanhanget gav rikligt med visuell input, 

hade ökat sin förmåga att lyssna och avkoda kinesiska tecken (DeHaan, 2005, s.230-

232). I detta fall var kinesiska andraspråket och på liknande sätt kan det påverka det 

engelska ordförrådet om engelska vore andraspråket i fokus. 

 

3.3.2 Simulationsspel: 

Simulationsspel är spel som ska symbolisera verkligheten på ett eller annat sätt. Det 

finns ”Flight Simulator” där en ska flyga olika flygplan. Skillnaden mellan dessa spel 

och andra genrer är att som i de flesta andra kategorier behöver en inte bara tänka på 

att enkelt styra och accelerera, utan här är det mer verklighetstroget. En tvingas lära sig 

komplicerade manövrer och måste tänka på mycket annat som en riktig pilot behöver 

tänka på. Det finns till och med spelare som ägnar sin tid till att kontrollera flygtornet 

i spelet för att se till att andra spelare ska kunna lyfta och landa säkert och att 

lufttrafiken flyter på som den ska. I spelet ”The Sims” får en kontrollera en familj och 

konstruktionen av deras hus.  DeHaan (2005) skriver om hur simulationsspel kan vara 

mycket bra för språkinlärning just för att en har makten att bokstavligt talat sakta ner 

speltempot eller till och med pausa tiden i spelet. Detta gör att en andraspråksinlärare 

får mer kontroll över spelet och på så sätt kan ta sig tiden att avkoda texten och de 

symboler som ofta används i simulationsspel. Mer avancerade språkinlärare verkar 

utveckla sin vokabulär i sådana spel (DeHaan, 2005, s. 33). 
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3.3.3 RPG: 

I RPG (Role Playing Game) - spel kontrollerars ofta en och samma karaktär hela tiden 

och följer en handling genom spelet från början till slut. Det påminner om att 

kontrollera en film. Det finns hundratals konversationer som oftast presenteras både i 

text- och ljudformat, hundratals skärmnoteringar, skyltar, saker att plocka upp, böcker, 

karaktärsdagböcker och så vidare. Detta gör att RPG-spel är de spel som utsätter 

spelaren för mest språk (DeHaan, 2005, s.233). Det verkar vara både på gott och ont 

för andraspråksinlärare, vilket vi kommer att återvända till senare. Spelgenren 

”mmorpg” tillhör RPG-spelen. Skillnaden är att ett ”mmorpg” spelas tillsammans med 

många andra spelare världen över. Ofta är spelarpopulationen så stor som över 5 

miljoner spelare. Den här genren kallas ibland även för Social-RPG för att det ges 

möjlighet till att prata med andra spelare genom chatt av olika slag, implementerat i 

spelen. Den här litteraturstudien kommer delvis att avgränsa sig till ”mmorpg” av olika 

anledningar. Det finns miljontals ungdomar och barn som spelar den här typen av spel 

och det är en av de mest populära spelgenrerna. Senare i studien förklaras också vilka 

faktorer i ”mmorpg” som gynnar inlärning, inte minst språkinlärning. 

 

3.4 Datorspel i skolan: 

Datorspelen som används idag i skolan är främst mini-games. Det är korta pedagogiska, 

ämnesspecifika spel som är utvecklade i undervisningssyfte. De har ofta enkla 

instruktioner och enkla uppgifter att utföra, till exempel; ”Klicka på alla ballonger där 

summan är sju!”. Detta är ett försök att göra det roligare att träna på olika saker i olika 

ämnen. Enligt Cornillie och Desmet, (2016), s. 441-442 har det gjorts studier om 

relationen mellan mini-games och hur effektivt det är för att eleverna ska utveckla sin 

vokabulär i andraspråksinlärning. Det visar att det är ett effektivt hjälpmedel samt att 

det även ökar elevernas motivation till att vilja lära sig. Vidare menar de att det finns 

fler fördelar med att använda mini-games i undervisningssyfte och att de är att det är 

mycket billigare och tar mycket mindre tid att spela jämfört med till exempel 

spelgenren ”mmorpg” (Cornillie & Desmet, 2016, s. 435-436). Enligt egen erfarenhet 

från verksamhetsförlagd utbildning och vikariat används dessa dock oftast som 

belöning då andra uppgifter är avklarade och arbetet med dessa ”appar” eller hemsidor 

sker oftast enskilt.  
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Enligt Vygotskijs sociokulturella perspektiv är det kommunikation mellan elever som 

generellt gör det lättare att lära. Att implementera detta perspektiv i de spel som idag 

redan används i undervisningen och låta en interaktion ske mellan elever kan en slutsats 

dras att det kan öka ordförrådet i engelska.  Det finns studier som visar styrkorna med 

att spelare får möjlighet till att spela tillsammans med andra personer. Det skapar 

tillfälle för språkliga interaktioner spelare emellan och gynnar spelarnas språkliga 

utveckling. (Sundqvist & Sylvén, 2014, s.6) Grunden i Vygoskjis teori är att en lär sig 

bättre och lättare när en lär sig i samspel med andra. I datorspelens värld, när det gäller 

spelgenren ”mmorpg”, ligger fokus i att möta och överkomma hinder tillsammans. I en 

spelvärld där olika spelare har ett gemensamt mål, spelar de tillsammans och hjälps åt 

för att lära sig att bemästra det som är nödvändigt. Nödvändigheter kan vara allt från 

att lära sig trycka på rätt knappar i rätt ordning men också att lära sig det språk som 

talas i spelet för att förstå utmaningar. Spelare lär i samspel med andra. Detta gör att 

Vygotskjis teori är relevant i majoriteten av den forskning som den här litteraturstudien 

berörs av.  

 

3.5 Datorspelens påverkan på andraspråksinlärning 

Studier visar att i situationer där spelare känner engagemang och är villiga att lägga ner 

mycket tid för att lära sig spelets grunder, ökar förutsättningarna andraspråksinlärning 

(Zheng, Bischoff, Gilliland, 2015, s.786). Gee (2007, s.8) visar i sin studie att 

människor har svårt för att lära sig ords betydelse när de får en förklaring utan kontext. 

Om vi däremot får koppla ord till en kontext som vi kan relatera till eller är intresserade 

av blir inlärningsprocessen rolig, omedveten och lättare att ta till sig. Han menar att i 

datorspel är ord som används alltid kopplade till de handlingar, bilder eller dialoger 

som spelaren utför, ser eller hör vilket därmed bidrar till förenklad 

andraspråksinlärning.  

 

 

4. Metod 

I detta stycke redovisas tillvägagångssättet för att finna den tidigare forskningen som 

använts i studien, vilken forskning som har valts och dess relevans i relation till syftet. 
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Det kommer också att berättas om hur avgränsningarna är gjorda så att studien inte 

blivit för bred. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Sökningarna är gjorda efter vetenskapliga publikationer med hjälp av olika sökmotorer 

som ERIC, Web of science, SwePub och ProQuest Central. För att hitta material som 

är relevant för frågeställningarna så reviderades sökorden åtskilliga gånger. Sökorden 

som användes var ”computer games” och dess resultat vid kombination med andra 

sökord som ”Violence”, ”Vocabular*”, ”Second language learn*”, ”aggress*”. I ERIC 

bockades ”peer reviewedknappen” i, för att endast få trovärdiga resultat bland de 

relevanta träffarna. Om det var få träffar lästes ”abstractsen” igenom för att se om dess 

innehåll kunde bidra med information om eller svar på frågeställningarna. Blev det ett 

stort antal träffar reviderades sökorden igen. Kedjesökning användes också och 

därigenom hittades mest relevanta texter. Det innebär att söka på de referenser som 

använts i de texter som hade bra innehåll, relevant till syftet. 

 

4.2 Avgränsningar 

Avgränsningarna har till viss del gjorts till spelgenren ”mmorpg”. ”Mmorpgs” är 

väldigt varierande och ofta har något som är intressant för de flesta. Dessutom öppnar 

de potentiella dörrar till användning för andraspråksinlärning. Kinzie och Joseph (2008, 

s.644) delar upp spel i sex olika kategorier; Aktiva, Utforskande, 

Problemlösningsorienterande, Strategiska, Sociala och Kreativa. Spel kan innehålla en 

eller flera av dessa kategorier. De fortsätter med att förklara hur spelutvecklare till 

World of Warcraft (WoW), som är ett ”mmorpg”, har lyckats skapa ett spel som 

omfattar alla dessa sex kategorier. WoW är ett spel som de flesta barn känner till. Det 

har nu över 20 miljoner användare världen över.  
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4.3 Urval av vetenskaplig litteratur  

Eftersom avgränsningarna gjordes till onlinespel och mer specifikt ”mmorpgs” blev 

förekomsten av dessa i en text något som stärkte en texts relevans. Artiklar av 

Sundqvist och Sylvén som handlar om spelgenren ”mmorpg” och spelet World of 

Warcraft bedömdes vara väsentliga. Vissa andra texter som hittades var väldigt 

intressanta men innehöll inte alltid det som letades efter. Därför söktes på 

författare/forskares namn så att mer intressant forskning med större relevans för syftet 

och frågeställningarna hittades. 

4.4 Materialanalys 

Resultatet vilar på litteratur som är peer-reviewed. Tillvägagångssättet var att båda 

skribenter läste sammanfattning/abstract på de artiklar som informationssökningen lade 

fram. Utifrån det kunde innehållets relevans till den här litteraturstudiens syfte och 

forskningsfrågor fastställas och de utan relevans bortses ifrån. Därefter studerades hela 

texterna för att finna det innehåll litteraturstudien kunde dra nytta av. För att finna 

information om hur det engelska ordförrådet påverkas av datorspelande hos 

andraspråksinlärare berörs studien av texter från olika länder världen över eftersom 

engelska som andraspråk innefattar inlärare med olika modersmål. Objektivitet har 

varit en utgångspunkt som informationssökningen till den här litteraturstudien har 

genomsyrats av. 
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5. Resultat 

I detta redovisas på vilka sätt datorspel påverkar elevers engelska ordförråd samt både 

problem och fördelar med språkinlärning via datorspel. Även hur olika aspekter från 

spelvärldens design och konstruktion kan kopplas till engelskklassrummet kommer att 

beröras. Här tar studien även upp lärarens roll i klassrummet när datorspel används som 

undervisning. 

 

 

5.1 Datorspels påverkan på det engelska ordförrådet hos andraspråksinlärare: 

 

Många studier visar att datorspel har en positiv effekt på det engelska ordförrådet 

(Franciosi, 2016, Cheung & Harrison, 1992, Ranalli, 2008, Ashraf, Motlagh & Salami, 

2014). En av de studierna är en iransk studie där 45 elever med sämre 

engelskfärdigheter än genomsnittet fick skriva ett språkfärdighetstest. Utifrån 

resultaten från det testet valdes 24 elever ut till att delta i studien. Dessa elever delades 

in i en kontrollgrupp och en experimentgrupp med 12 elever i vardera. De fick göra ett 

förtest och ett eftertest. Experimentgruppen fick instruktioner om hur onlinespel 

fungerar och fick tid till att spela olika onlinespel på lektionstid för att på så sätt 

tillsammans börja använda sig av orden som de skulle lära sig. Att tävla ihop och klara 

ett mål tillsammans i ett spel leder ofta till mer motivation till att lära sig för att nå 

målet. Här, precis som i mycket annan forskning som berör den här litteraturstudien, 

används faktorer från Vygoskijs sociokulturella perspektiv: att öka inlärningsprocessen 

genom att arbeta tillsammans.  Kontrollgruppen fick lära sig samma ord på det 

traditionella sättet genom att skriva och läsa meningar. Kursen varade i 15 veckor. Efter 

experimentet fick samtliga elever skriva ett eftertest. Eftertestet visade att eleverna i 

experimentgruppen hade bättre resultat och forskarna kunde dra slutsatsen att 
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datorspelande ökar dessa elevers vokabulär (Ashraf, Motlagh & Salami, 2014, s. 288-

290). 

 

Ranalli (2008, s.6) undersökte i sin studie hur spelet The Sims påverkar 

andraspråkinlärares engelska vokabulär. Eleverna som deltog i undersökningen var 

andraspråksinlärare som blev indelade i tre kompetensgrupper (hög, mellan och låg). 

Forskarna hade medvetet valt deltagare med varierande modersmål. De modersmål 

som eleverna talade var kinesiska (mandarin), koreanska, arabiska, japanska, spanska 

och vietnamesiska. Även varje kompetensgrupp bestod av varierade modersmål och 

detta var avsiktligt för att eleverna skulle tvingas till att använda engelska för att 

kommunicera med varandra. Med hjälp av ett datorprogram kunde forskarna plocka ut 

30 ord som var mer ovanliga av de ca 5 000 ord som finns i The Sims för att använda i 

undersökningen. Grupperna fick spela The Sims vid olika stationer där varje station 

hade ett annorlunda hjälpmedel vid sidan av datorn. Första stationen hade information 

om ordförråd samt instuderingsfrågor om det deltagarna i undersökningen hade spelat 

den dagen. Den andra stationen hade en länk till en ordbok. Den tredje stationen hade 

bara instruktioner för hur spelet The Sims spelades. Deltagarna som spelade på den 

tredje stationen fick ett resultat genom att ha förtest och eftertest som bestod av 

vokabulärorienterade frågor och ordkunskap i engelska. Resultatet var att elever vid 

första stationen fick bäst resultat i ökat ordförråd i engelska. Station tre kom nära efter 

och sist var station två. Att använda sig av en kombination av hjälpmedel i from av 

information om ordförråd och instuderingsfrågor skapade störst kapacitet för 

utveckling av ordförråd i engelska hos andraspråksinlärare. Att använda sig av en 

ordbok var inte lika effektivt i utvecklingen av ordförråd i engelska som hjälpmedlen 

från första eller den tredje stationen. Dock var resultatet av eftertestet positivt och 

ordförrådet i engelska hade ökat hos samtliga deltagare oavsett vilken station de 

spelade på och vilket modersmål de hade. Stationerna i undersökningen var viktiga för 

att kunna se skillnader i hur antalet av hjälpmedel samt vilka hjälpmedel påverkar 

deltagarnas utveckling av ordförrådet i engelska som andraspråk. 
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 Att använda sig av datorspel i undervisningen i engelska behöver inte nödvändigtvis 

bara betyda att en ska spela dator på lektionstid och lära sig engelska på det sättet. Det 

kan också betyda att lärare i sin undervisning kan inspireras av andra delar av datorspel. 

 

5.1.1 Datorspel som inspiration för engelskundervisning 

I detta underavsnitt redovisas hur en kan lära sig från datorspels design och 

uppbyggnad. Att spela spel hemma och utveckla sin vokabulär i engelska extramuralt 

är en sak, men hur lär en sig från datorspel i skolan? För att kunna utveckla vokabulär 

i engelska från datorspel som inte är utformade för utbildningssyfte i undervisningen i 

skolan krävs det ett eller flera sätt att göra det på.  Frågan är inte endast om och på vilka 

sätt andraspråksinlärare kan få utökat ordförråd i engelska genom att spela datorspel, 

utan också om och i så fall hur deras undervisning i engelska kan gynnas av att ha 

datorspel som inspiration. 

 

I en videoinspelad föreläsning talar Gee (2012) om hur han vid 55 års ålder försökte 

sig på att spela ett datorspel för första gången. Han valde att läsa manualen innan han 

gav spelet ett försök. Hans första intryck var att han inte förstod något alls av vad 

manualen hade att erbjuda. Efter att ha spenderat ett par timmar i spelet gav han 

manualen ett nytt försök och insåg att han nu begrep innehållet. Han menar att det som 

står i manualen handlar om datorspelets värld och om spelaren inte själv har levt och 

upplevt den världen, utgörs manualen bara av ord utan betydelse. Det skolan och lärare 

gör fel idag är att de förser eleverna med manualerna innan de ger dem spelen. Lärare 

kan, och bör använda sig av detta i alla ämnen i skolan (Gee, 2012, Tid: 5.50 – 7.10). 

Tankegången kan användas i exempelvis ämnet kemi genom att visa först hur ett 

experiment går till och vad resultatet blir innan en lär sig alla förkortningar och all 

terminologi som krävs för att utföra experimentet. På samma sätt som det ibland kan 

vara bra att prova på spelet innan manualen blir läst om hur spelet ska spelas, kan det 

också vara bra att i engelskklassrummet få lyssna på en engelsk konversation med ord 

en inte känner igen, innan glosorna studerats. 

 

En annan aspekt från datorspel som kan implementeras i engelskundervisning är något 

som Gee (2007) kallar för koncentrerat urval. Det förekommer ofta att de viktigaste 
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och mest grundläggande kunskaperna, namn på verktyg och andra nödvändiga ord eller 

fraser som spelaren behöver för att kunna ta sig framåt, synliggörs tydligt i ett mycket 

tidigt skede i spelet. Spelet förbereder också spelaren genom att tidigt i spelet ge 

spelaren olika typer av hjälpmedel. Dessa hjälpmedel är till en början väldigt vanliga 

att hitta och finns oftast i överflöd. Det kan vara saker som en förstahjälpen-låda eller 

ett vapen av något slag. Det leder till att spelaren vågar ta risker och genom det lär sig 

spelets mekanik. Senare i spelet är det mycket mer sällsynt att hitta dessa hjälpmedel. 

Vid detta skede är spelaren mer rutinerad och har vant sig vid de hinder och motgångar 

som kommer i deras väg att de inte behöver lika mycket hjälp på traven som i början 

av spelet. Spelvärlden är designat på ett sådant sätt och på samma sätt kan en designa 

ett klassrum till att förbereda eleverna (Gee, 2007, s.135-137).  

 

 När ett misstag begås i ett datorspel kan det ske konsekvenser som gör att ens karaktär 

dör och förlorar ett liv men spelaren får alltid chansen att försöka en gång till. Detta 

gör att hen får lära sig av sina misstag och göra om på ett nytt sätt. På samma sätt kan 

det vara bra för elever att successivt få mindre hjälpmedel för att få chansen att försöka 

själva. 

Det kan till exempel vara något så enkelt som en hjälp-tavla i engelskklassrummet. Låt 

oss säga att tavlan beskriver de grammatiska reglerna för was/were och is/are. Till en 

början kan det vara bra för eleverna att kunna använda tavlan att snegla på när de blir 

osäkra. Till slut nås en punkt då det är bra för eleverna att försöka utan hjälp. Precis 

som i datorspelen får elever även i engelskklassrummet försöka igen när de har lärt sig 

av vad som gick fel när de skulle se skillnaden på was/were eller is/are. 

 

Vi tycker att det Gee talar om här stärks av tidigare nämna studie av Ashraf, Motlagh 

och Salami (2014) då experimentgruppen som fick uppleva världen i form av datorspel 

fick bättre resultat än de i kontrollgruppen som metaforiskt fick manualen utan att ha 

tagit del av den värld som den handlar om.  

 

 

5.2 Problem som datorspel i engelskundervisning kan föra med sig  
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Med all den forskning som visar hur datorspel är bra för utvecklingen av engelska som 

andraspråk och en engelsk vokabulär finns det till exempel lärare och föräldrar som 

tycker att datorspel är dåligt i from av sömnbrist, tidskonsumtion samt negativa effekter 

på skolarbetet då elever lägger mer tid på datorspelen. Var kommer all den negativa 

synen på datorspel ifrån? I vad grundar sig till exempel föräldrars oro? I detta stycke 

tas det upp olika problem som datorspel kan föra med sig när de används som 

inlärningsplattform i engelska. 

 

 Enligt Ivory et al. (2009, s.459) finns det fula/olämpliga ord som till exempel 

svordomar och könsord i datorspel. I deras studie undersöktes hur ofta olämpliga ord 

hördes i olika spel. Deras undersökning visade att i ett 30-minuters segment fanns i 

snitt 17,90 stycken olämpliga ord. Detta var i spel med åldersgränsen 17 år. I spel med 

åldersgränsen 13 år fanns 1.16 olämpliga ord (Ivory et al, 2009, s.459). 

 

Datorspel blir bara allt mer populära och det är många lärare och föräldrar som oroar 

sig över att spelandet upptar mycket tid och försämrar skolresultaten hos dem som 

spelar. Denna oro är enligt Kulikova och Maliy (2015) befogade då de gjort studier 

som visar på sambandet mellan att ha en passion för datorspelande och negativ 

prestation i skolan. Vidare menar de att det dock inte är alla genrer inom datorspel som 

har denna negativa påverkan. I huvudsak är det RPG-spelen som är överrepresenterade 

i detta sammanhang. Dessa spel är väldigt tidskrävande och det är väldigt svårt för 

spelarna att sluta spela eftersom de ofta spelas med andra spelare och är beroende av 

varandras deltagande (Kulikova & Maliy, 2015, s.133-134).   

 

En studie som Wolfe et. al, (2014) gjort på ämnet problem med datorspelande visar på 

relationen mellan för mycket datorspelande, dålig sömn, uppmärksamhetsförmåga och 

arbetsminnet. De använde sig av 25 ungdomar vilka de lät spela ett nytt FPS-spel som 

ungdomarna inte hade spelat förut. De mätte sömnen med ett datorprogram som 

registrerade sovtiden och sömnkvaliteten. Dagen efter mätte de ungdomarnas 

arbetsminne och uppmärksamhetsförmåga. För att mäta arbetsminnet använde de sig 

av ett datorprogram som mätte ungdomarnas förmåga att skifta mellan att komma ihåg 

ord och lösa matematikuppgifter. Ungdomarnas uppmärksamhet bedömdes med hjälp 
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av ett datorprogram som mätte deras reaktionstid. Resultatet visade på ett negativt 

samband mellan dålig sömn och uppmärksamhetsförmåga, men till deras förvåning 

hade inte arbetsminnet påverkats till det negativa alls (Wolfe et. al, 2014, s. 1005-

1006). 

 

5.2.1 Lärarens roll i undervisning med datorspel som digitalt verktyg. 
 

Ett problem som kan uppstå när datorspel används som digitalt verktyg är lärarens syn 

på sin roll i klassrummet. Många lärare får känslan av att datorspelet ersätter lärarens 

roll och tilldelar dem en ny roll i from av assistent till datorspelen. Det är vanligt att 

datorspelen ses som en monoton och tyst undervisningsmetod där eleverna sitter för sig 

själva och inte interagerar med andra. Mats Wiklund och Lars Glimbert (2005) 

beskriver hur dessa ovannämnda exempel är felantaganden hos många lärare. Först när 

datorspelen istället ses som verktyg och hjälpmedel i lärarens undervisning kan de 

användas på rätt sätt. Datorspel kan användas som startpunkter för vad senare kan 

arbetas vidare med utanför spelvärlden i aktiviteter som kopplas till samma område 

(Wiklund & Glimbert, 2005, s.2). Det är lärarens ansvar att se till att eleverna får 

möjlighet till att möta och utveckla de egenskaper som bland annat finns i delar av 

styrdokumenten. I det centrala innehållet i engelska åk 4-6 och åk 7-9 står det att elever 

ska få möjlighet att läsa och lyssna till talad engelska och texter från olika medier, 

muntliga och skriftliga instruktioner samt olika former av samtal och dialoger 

(Skolverket, 2017b). 

5.3 Fördelar med att använda datorspel som inlärningsplattform 

Tre vanliga och viktiga allmänna inlärningsstilar är visuell, auditiv och kinestetisk 

inlärning. Visuella inlärare tänker i bilder och är beroende av icke-verbala signaler, 

handgester och ansiktsuttryck. Auditiva inlärare lär sig genom att lyssna och avkoda 

betoning och hastighet. De lär sig genom att läsa högt men har svårt att ta in skriven 

information. Kinestetiska inlärare lär sig bäst genom att vara aktiva och interagera 

fysiskt (Gilakjani, 2011, s. 105-106). En elev kan tillhöra alla tre kategorier av 

inlärningsstilar. Visuella inlärare kan utveckla sin vokabulär i engelska genom att 

koppla nya engelska ord till bilder och händelser hen ser. Auditiva inlärare kan utveckla 

samma sak genom att lyssna på konversationer på engelska eller andra ljud som 
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förknippas med nya engelska ord. Kinestetiska inlärare kan utveckla sin vokabulär i 

engelska genom att själva skriva till eller tala med andra spelare i spelet där nya 

engelska ord ofta förekommer. Dessa inlärningsstilar stimuleras i de flesta datorspel, 

inte minst i spel som tillhör spelgenren ”mmorpg”. 

 

World or Warcraft (WoW) som tidigare nämnts och själva har mycket erfarenhet av 

tillhör spelgenren ”mmorpg” och har mycket text i olika former. När spelaren får ett 

uppdrag måste hen först läsa sig till vad uppdraget innebär. Mycket av texten i spelet 

presenteras inom en viss kontext som gör det lättare att uppfatta vad texten betyder. 

När en hamnar i fara varnar spelet spelaren genom att visa en röd text som säger 

”warning”. Det finns alltså mycket utrymme och många möjligheter för visuellt 

lärande. Auditiv inlärning finner också en plats i WoW. När så kallade NPCs (Non-

Player Characters) talar använder de sig av texter i pratbubblor. Majoriteten av de 

texterna är även inspelade och upplästa av den karaktärens röst. 

 

 Eftersom det är den som spelar som är aktiv och utför alla handlingar och skriver och 

interagerar med andra spelare, oavsett om det sker via text eller via ”Voice chat” 

(röstchatt), är World of Warcraft precis som många andra ”mmorpg”-spel bra för 

kinestetisk inlärning. Språket som används i World of Warcraft är engelska och därför 

måste en andraspråksinlärare utveckla sina kunskaper i engelska för att kunna förstå 

och ta del av spelets innehåll. 

 

Utöver att ge möjlighet till dessa inlärningsstilar överensstämmer det datorspel har att 

erbjuda med en del viktiga punkter i styrdokumenten. I syftestexten för engelskämnet 

står det att elever ska ges möjlighet till att utveckla kunskaper i det engelska språket i 

sammanhang där engelska används. Det står också att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter och intressen i 

mötet med talat språk och texter (Skolverket, 2017b) 

 

En annan fördel med användningen av datorspel som inlärningsplattform menar 

Sundqvist och Sylvén (2014) är att motivation är mycket viktigt när det kommer till att 
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lära sig nya färdigheter. I en annan studie skriver Sundqvist (2009)  om en 

undersökning där deltagarna var elever från årskurs 9 som spelade spel ofta, ibland 

eller inte alls. För att se vad dessa elever tycker om engelskämnet fick de alla läsa 

påståendet ”Engelska är intressant!” och sedan svara utifrån färdiga svarsalternativ. I 

resultatet av studien visades det att 100 % av de som ofta spelade datorspel svarade att 

de tyckte det var intressant och mycket intressant. Bland de som inte spelade mycket 

datorspel svarade 80,6% att det var intressant eller mycket intressant. Hon menar att 

detta pekar på att datorspelande är en hög motivationsfaktor när målet är att lära sig det 

engelska språket som andraspråksinlärare (Sundqvist, 2009, s.13). 

 

Att hjälpa elever hitta motivation till att lära har alltid varit något som lagts mycket vikt 

på i skolan. Många datorspel är designade för att motivera spelare till att vilja fortsätta 

spela. Spelifiering eller ”gamification” är ett koncept där en använder sig av olika 

element eller designtekniker från spelvärlden i icke-spelkontexter. Alla spelelement 

som används i spelifiering ökar automatiskt inlärningsprocessen för 

andraspråksinlärare (Flores och Francisco, 2015, s.38-40). Alla datorspelsaktiviteter är 

orienterade mot ett specifikt mål. Det målet är ofta att övervinna diverse hinder som i 

sin tur leder till att spelaren får en belöning i form av nya uppdrag, bevis för sina 

prestationer att visa för sina vänner eller ett pris som gynnar framtida uppdrag (Smith-

Robbins, 2011, s. 58-59). Datorspel innehåller ofta progression, det vill säga att en hela 

tiden får ett nytt mål som kräver nya erfarenheter för att klara av. Spelarna motiveras 

till att utveckla de kunskaper som är nödvändiga för att gå vidare i spelet, oavsett om 

de kunskaperna är att lära sig vilka knappar de ska trycka på eller att lära sig att avkoda 

vad texten som beskriver uppdraget säger (Flores och Francisco, 2015, s.43).  

 

I datorspel är det engelska språket centralt. Alla konversationer och 

uppdragsförklaringar sker på engelska och därför är det viktigt för en spelare att lära 

sig det språket för att kunna nå de utsatta mål som spelet förser. Därför är motivationen 

av att få belöningar som Flores, Francisco (2015) och Smith-Robbins (2011) skriver 

om även en motivering till att lära sig det engelska språket och nya ord i engelska. 
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6. Diskussion 

I detta stycke kommer det att diskuteras hur forskningsfrågorna har påverkat 

slutsatserna, hur urvalet av litteratur samt hur informationssökningen har påverkat 

resultatet. Det kommer också diskuteras om vilket resultat som framkommit och hur 

det relaterar till syftet. 

 

 

6.1 Metoddiskussion 

Det som har varit mest intressant är forskare som har gjort mer än en studie på samma 

ämne. Därigenom har den utveckling som de forskarna har iakttagit under en längre 

period kunnat följas. Pia Sundqvist och Liss Kerstin Sylvén samt James Paul Gee är tre 

forskare som har studerat datorspelens påverkan på språk i skolan under en längre tid. 

Det gjorde deras forskning attraktiv, för trots att inte alla deras studier använts, gav 

mängden forskning möjlighet att hitta information som svarade på de smalt inriktade 

forskningsfrågorna. Eftersom syftet är att se till datorspels påverkan på det engelska 

ordförrådet hos andraspråksinlärare, inte endast i svenska skolan, var det lika relevant 

att hämta information både från svensk och internationell forskning.  

 

Studien är gjord utifrån en objektiv synvinkel. Med detta menas att studien tar upp både 

positiva och negativa aspekter av datorspels påverkan på inlärning av olika slag med 

fokus på det engelska ordförrådet. Det har varit en utmaning att vara objektiv i alla 

lägen av denna studie då vi utifrån egna erfarenheter med datorspel vill påstå att 

datorspelandet har, tillsammans med skolan, lagt grunden till vår kunskap i det 

engelska språket vi har idag. Att vara medveten om vår eventuella partiska syn på 

ämnet hjälpte oss att aktivt och källkritiskt söka efter negativa likaväl som positiva 

aspekter i datorspels påverkan på inlärning av det engelska språket  

 



 

20 

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta stycke kommer att diskuteras om litteraturstudies resultat. Här tas upp hur 

studier kopplats till syftet samt hur resultatet av studien kan användas i skolans 

undervisning.   

 

6.2.1 Datorspels påverkan på engelskordförråd 

Resultatet av denna studie visar att datorspelande kan utveckla den engelska 

vokabulären. Dock när en elev ska utveckla den engelska vokabulären gynnas hen av 

att ha olika förutsättningar exempelvis som intresse och motivation. Eleven behöver på 

ett eller annat sätt vara intresserad av datorspel eller vara mottaglig för nya utmaningar. 

Motivation är en ytterst viktig del för att människor ska kunna lära sig. Denna studies 

resultat visar på att datorspel skapar en stark motivation på grund av hur datorspel i 

allmänhet, och lite mer specifikt i spelgenren ”mmorpg”, är uppbyggda. Med utsatta 

mål men också rum för att sätta egna målsättningar i en spelvärld som består av 

belöningar och progressioner blir eleven motiverad till att lära, om hen är intresserad 

av datorspel. Spelaren vill kunna tolka det spelet vill kommunicera och därför 

motiveras de till att lära sig de engelska ord som behövs för att avslöja texters mening. 

 

Wolfes et al. (2014) studie visar bland annat på sambandet mellan sömnbrist på grund 

av datorspelande och arbetsminnet samt uppfattningsförmågan. Till en början var det 

inte en självklarhet att inkludera denna studie i litteraturstudien då relevansen till syftet 

till en början inte var tydlig. Efter att ha läst vidare sågs en koppling till utveckling av 

det engelska vokabuläret. Arbetsminnet handlar om att medvetet kunna behålla, ta in 

och använda sig av information under en kortare tidsperiod. Arbetsminnet är centralt i 

förmågor som läsförståelse och språkinlärning. Studien gav resultatet att arbetsminnet 

inte påverkades av sömnbristen. Dock påverkades uppmärksamhetsförmågan på ett 

negativt sätt av sömnbristen. Att ha en bra uppmärksamhetsförmåga innebär att en är 

medveten om hur ens uppmärksamhet riktas och fördelas. Det innebär också att en vet 

när uppmärksamheten byts till något annat och i vilka lägen den fungerar bäst. 
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 Det hittades tyvärr inga studier som stödjer att uppmärksamhetsförmåga och 

språkinlärning är kopplade till varandra. Denna litteraturstudie handlar inte om 

uppmärksamhetsförmåga och därför valdes att inte utforska mer om detta. 

 

 Kopplingen mellan språkinlärning och arbetsminnet gjorde denna studie relevant för 

oss. Språkinlärning och ordförråd går hand i hand. Dock var det inte Wolfes et al. avsikt 

med studien att undersöka ordförråd. En sådan undersökning hade varit intressant att 

följa i framtiden. Eftersom den studien visade att sömnbrist inte påverkar arbetsminnet 

när arbetsminnet är nära kopplats till språkinlärning och vokabulär, finns det vissa 

belägg för att sömnbrist inte försämrar utvecklingen av det engelska ordförrådet. 

 

 

6.2.2 Datorspelets relevans i läraryrket 

Vi tror att datorspel kan användas i skolan i någon form av engelskundervisning men 

att det måste existera vissa förutsättningar för att det ska vara meningsfullt. För det 

första måste läraren ha en god syn på datorspelens potential som undervisningssätt i 

skolan. För att ge en bra undervisning måste läraren ha tillit till sitt undervisningssätt. 

För att eleverna ska kunna lära sig och utvecklas måste läraren motivera eleverna så att 

de får en bra inställning till undervisningssättet. För det andra behöver lärare kunskaper 

om just det sättet att undervisa på, i detta fall datorspel. Vi kan tänka oss att det kan 

vara svårt att implementera datorspelande i undervisningen då få lärare har utbildning 

i hur de kan använda sig av det. För att göra det möjligt tror vi att användning av 

datorspel i undervisningssyfte i framtiden behöver vara en del av lärares 

högskoleutbildning. 

 

En stor fråga är vilka sorters datorspel som bör användas när det finns så många olika 

spel i så många olika genrer. Vi vill påstå att vi inte hade använt oss av spelgenren 

”mmorpg” som konkret undervisningsmaterial i engelskundervisning. Som denna 

studie visar så är spelgenren ”mmorpg” väldigt tidskrävande samt svårt att avsluta. För 

att införskaffa de verktyg och kunskaper som behövs för att klara av hinder och 

utmaningar i spel inom denna spelgenre, krävs det att mycket tid läggs ner. Detta kan 
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bli problematiskt då en lektion kan sträcka sig mellan 45 och 60 minuter. Utifrån egna 

erfarenheter av spel i denna genre kan vi gå i god för att 45 minuter inte ens räcker för 

att komma igång ordentligt, speciellt inte om tiden det tar att dela ut datorer, att starta 

spelet och logga in räknas med. Detta leder oss till nästa problem. Många av dagens 

datorspel kräver att datorn har komponenter som presterar tillräckligt och är 

uppdaterade. Hårdvaran i datorerna, så som processorer och grafikkort, måste vara av 

tillräckligt ny modell för att klara av grafiken i spelen. Det är inte billigt att köpa datorer 

med tillräckligt bra prestanda och datorerna kanske inte används särskilt ofta. Trots att 

denna studie visar på att datorspel kan öka det engelska ordförrådet hos 

andraspråksinlärare betyder inte det att det ska ersätta majoriteten av undervisningen. 

 

 Vi tror dock att vi kan lära oss av datorspel och använda aspekter från datorspel i 

undervisningen. I en föreläsning som nämnts här tidigare talar Gee (2012) om hur vi i 

skolan är duktiga på att ge elever de verktyg och kunskaper de behöver innan de tar sig 

an uppgifter av olika slag. Han menar att det är svårt att förstå hur en ska använda de 

verktygen och förstå vad den kunskapen innebär om de inte fått tillfälle att se vad den 

ska användas till. Vi tror att möjligheten att få uppleva en värld i ett datorspel, innan 

manualen till spelet har lästs, kan införas i skolans engelskundervisning och utveckling 

av vokabulär i engelska språket på det sätt som vi nämner i resultatdelen med hjälp-

tavlan och grammatikreglerna. 

 

6.2.3 Framtida forskning 

Många av undersökningarna och artiklarna som använts i denna litteraturstudie är inte 

skrivna eller utförda nyligen. De sträcker sig så långt bak som till år 2003. Mycket av 

denna forskning är väldigt intressant och eftersom det blir ett alltmer digitaliserat 

samhälle, blir forskning av detta slag alltmer relevant. Vi skulle vilja se mer forskning 

på samma grund med eventuella nya infallsvinklar. I datorspelens värld har det hänt 

väldigt mycket på 15 år. Det har hänt väldigt mycket bara de senaste 5 åren. 

  

I denna studie togs det upp hur den engelska vokabulären kan påverkas negativt av att 

spela datorspel. Det finns mycket svordomar och dylikt i många av dagens datorspel. 

Dock är spelen indelade i åldersgrupper där det är ett krav att spelaren är över en viss 
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ålder för att få spela spelet. När vi själva köpt spel via internet har den enda 

säkerhetsåtgärden för åldersgräns varit en varningsskylt och att en ska fylla i sitt 

födelsedatum. Kan ett annat datum som passar åldersgränsen enkelt fyllas i trots yngre 

ålder? Det hade varit intressant att undersöka hur enkelt/svårt det är att för minderåriga 

få tag på spel som är designade för äldre spelare och samtidigt undersöka vilka 

konsekvenser en sådan vokabulär, som påverkats negativt av datorspel får i skolan. 

 

Vi tycker också att det vore intressant att undersöka hur människor med olika 

funktionsnedsättningar påverkas av att spela datorspel. Eftersom vi har läst forskning 

som visar att bland annat det visuella minnet, uppmärksamhetsförmågan och den 

generella läsförmågan förbättras av olika sorters datorspel så tyckte vi att ett intressant 

spår att undersöka vidare är hur datorspel kan underlätta språkinlärning för personer 

med funktionsnedsättningar av olika slag. Vi hittade till exempel två olika studier som 

gjorts på ämnet dyslexi och datorspel. Där kunde forskarna se ett positivt samband 

mellan att spela actionspel, den generella läsförmågan och ordavkodning. Vidare 

menade forskarna också att det är ett väldigt effektivt sätt att arbeta på då datorspelande 

är något som väldigt många tycker är roligt. På så vis blir det även motiverande för 

eleverna. De ville även framhäva vikten av att det behövs mer forskning inom detta 

område då de studier som gjorts hittills inte har varit omfattande nog. 
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hos barn och 

ungdomar. Många 

datorspel är idag 

våldsamma och 

väldigt grafiska då 

de blir alltmer 

realistiska.  

Deras undersökning 

visade att elever som 

spelade mycket 

våldsamma datorspel 

kom mer frekvent i 

dispyter och bråk med 

andra elever och lärare 

och hade större chans att 

hanma i fysiska 

slagsmål. Det visade 

också att dessa elever 

hade sämre betyg i 

skolan. 

Sundqvist, P. & Sylvén, 

L.K. 

Language-related 

computer use: Focus on 

young L2 English 

learners 

in Sweden. ReCALL, 

26(1) 

2014 

Sverige 

 

ERIC 

Syftet med denna 

studie var att jämföra 

elever som spelar 

mycket med elever 

som inte gör det 

genom att utföra 

tester i ordförråd. 

Eleverna som är 

med i 

undersökningen 

får själva förklara 

hur de tycker att 

de lär sig från 

datorspel. De får i 

mellanstadiet. 

Börjar med 

bakgrund där alla 

resultat är 

positiva. Avslutas 

sedan med metod 

och resultat. 

Studien är 

nationell och 

består av 

kvalitativ 

undersökning. 

Vissa forskare tror 

att miljön som 

datorspel skapar är 

en naturlig plats att 

lära sig engelska på. 

Inlärningen blir på 

så vis inte tvingad 

på eleven 

Eleverna som spelade 

ofta hade bättre 

ordförråd jämfört med 

de som inte spelade lika 

frekvent. engelska 

ansågs också intressant 

av elever som spelade 

mycket datorspel 

Sylvén,L.K. & 

Sundqvist, 

P. 

Gaming as Extramural 

Syftet med denna 

studie var att ta reda 

på om och iså fall hur 

Eleverna som 

deltog i studien 

var 11-12 år 

Enligt forskning 

behöver elever lära 

sig Engelskan på 

I de test som 

genomfördes av 

eleverna, gjorde elever 
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English L2 Learning 

and 

L2 Proficiency Among 

Young Learners 

ReCALL, 

24(3) 

2012a 

Sverige 

 

det engelska 

ordförrådet påverkas 

av datorspel för 

elever som spelar på 

fritiden, jämfört med 

elever som inte 

spelar 

gamla och de har 

valt att lägga stor 

vikt på 

diskussionen i 

texten. 

egen hand med 

hjälp av datorspel. 

Av den anledningen 

handlar denna 

studie om att 

undersöka hur 

datorspelande på 

fritiden kan påverka 

vokabuläret i 

engelska positivt. 

som spelat datorspel på 

fritiden bättre ifrån sig. 

De kan lättare relatera 

och ta till sig orden då 

de stöter på dem oftare i 

datorspelen jämfört med 

elever som inte spelar. 

Sundqvist, P 

Extramural Engelish 

Matters: Out-of-school 

English and its impact 

on Swedish ninth 

graders’ oral 

proficiency and 

vocabulary 

2009 

Sverige 

SwePub 

Syftet med denna 

studie var att se hur 

extramural (utanför 

skolan inlärning) 

engelska påverkar 

muntlig engelska och 

engelsk vokabulär 

hos svenska elever i 

åk 9. 

Baserad på data 

som är insamlad 

från  svenska 

inlärare (36 killar 

och 44 tjejer) av 

Engelska som 

andraspråk. De 

fick göra 5 

”internationellt-

talande” test. 

Medel-betyg 

sattes för varje 

elev utifrån 

resultatet från alla 

5 tester. 

Den föreliggande 

studien undersöker 

möjliga effekter av 

extramural (utanför 

skolan) engelska på 

muntlig kompetens 

och ordförråd. 

Resultatet visar att 

kopplingen mellan ökat 

vokabulär i engelska 

och extramural engelska 

är väldigt starkt. 

Extramurala aktiviteter 

som krävde att eleverna 

var produktiva och 

använde sina 

språkkunskaper som 

datorspel, internet och 

att läsa hade störst 

positiv påverkan på 

utvecklingen av 

engelskt vokabulär. 

DeHaan 

Learning Language 

Through Video Games: 

A Theoretical 

Framework, an 

Evaluation of Game 

Genres and Questions 

for Future Research’ 

Interactive 

Convergence 

2005 

United Kingdom 

 

Syftet är att 

samanställa vad 

forskning sager om 

hur datorspel kan 

bidra till 

språkinlärning hos 

andrasprksinlärare. 

 

Redogör för olika 

datorspels-genrer 

för att diskutera 

kring vilka 

egenskaper de 

olika genrerna har 

och hur de kan 

bidra till 

förenklad 

språkinlärning. 

Att använda sig av 

datorspel I 

utbildningssyfte har 

länge diskuterats 

men har varit svårt 

att nå ett bra mål i. 

Trots att det kan 

inte kan användas i 

all undervisning 

kanske det kan 

användas av 

andraspråksinlärare 

för att lära sig ett 

nytt språk? 

Resultatet visar att det 

finns många olika delar 

och infallsvinklar med 

datorspel som kan 

förenkla 

inlärningsprocessen av 

andraspråksinlärning. 

 

 


