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___________________________________________________________________________ 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanstadieelever kommunicerar med 

varandra när de spelar datorspel tillsammans för att synliggöra hur spel kan påverka elevers 

muntliga kommunikativa språkfärdigheter i engelska. Forskning tyder på att datorspel kan 

förbättra elevers ordförråd i engelska genom att de kommunicerar och samarbetar med 

andra personer. Studien grundar sig i Vygotskijs sociokulturella perspektiv där språket är 

ett redskap för att lära sig nya saker. För att besvara studiens syfte har en mellanstadieklass 

observerats när de har spelat ett datorspel i par. Eleverna har observerats och spelats in. 

Resultatet visar att eleverna mest kommunicerade med sin kamrat de spelade tillsammans 

med. När eleverna pratade med varandra angående ord i spelet översattes de inte till 

svenska. Istället försökte eleverna förklara för varandra vad ordet betydde och hur det 

skulle användas. När eleverna sa ett engelskt ord i ett svenskt sammanhang böjdes ordet 

med en svensk ändelse. Eleverna visade att de hade förståelse för hur orden skulle 

användas och i vilket sammanhang ordet kan användas. 
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Sökord: engelska, språkfärdigheter, kommunikation, datorspel, sociokulturella 

perspektivet 
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Abstract 

___________________________________________________________________________ 

Peter Torstensson 

Communication in Classroom while playing Computer Game 

Pupils communication and language skills in English while playing entertainment computer 

games       

      Number of pages: 33 

___________________________________________________________________________ 

The purpose of this study is to examine how middle school pupils communicate between 

them when they are playing computer games to visible how games can affect pupil’s oral 

communication language skill in English. Scientists believe that computer games can 

improve pupil’s vocabulary through communication and collaboration with other people. 

This study is using Vygotskij’s sociocultural perspective, that the language is a tool to learn 

new things. To answer this study’s purpose a class of middle school pupils has been 

observed while playing a computer game in pair. The result show that the pupils 

communicated a lot with their partner. When they talked about an English word they did 

not translate it. Instead they talked about its meaning and how it was supposed to be used. 

When they bent an English word in a Swedish sentence they used Swedish grammar and 

suffix. The pupils showed that they had language skill to use the English words that 

occurred in their dialogues.  

___________________________________________________________________________ 

Keywords: English, Language skill, Communication, Computer games, Sociocultural 

Perspective 
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1. Inledning 

I Sverige är det många personer som spelar datorspel, tv-spel och mobilspel. I en enkät om 

Sveriges barn och ungdomar svarade ungefär 90 % att de spelar någon form av spel 

(Statens medieråd, 2015). Det framkom även att de populäraste spelen spelas med andra 

spelare på nätet. Det finns många fördomar om dessa populära spel, exempelvis att de kan 

vara beroendeframkallande eller våldsamma (Metro, 2018). Även om dessa påståenden 

kan vara sanna finns det även studier som visar att datorspel kan utveckla barns och 

ungdomars språkkunskaper i engelska (Anyaegbu, 2012; Baierschmidt, 2013; Muhana, 

2012; Sundqvist, 2015). Ett område som många forskare har undersökt är om barn och 

ungdomar utvecklar sina engelskkunskaper, främst ordförråd. Några forskare har försökt 

att använda datorspel i deras studier för att testa om det går att använda dem som ett redskap 

i undervisningssyfte (Anyaegbu, 2012; Baierschmidt, 2013; Cobbs & Horst, 2011; 

Muhana, 2012). Det som visas i några studier är att det är tidskrävande för att eleverna ska 

kunna utveckla sitt ordförråd samt att det krävs mycket kompletterande material 

(Baierschmidt, 2013; Cobbs & Horst, 2011; Dunkels & Lindgren, 2014). Detta kan leda 

till att datorspelet inte är anpassat för att användas i undervisningen för att utveckla 

ordförrådet. Däremot finns det ett annat område som är till synes intressant att testa, om 

elever utvecklar sin kommunikativa kompetens i engelska när de spelar nöjes datorspel. 

Även om det finns belägg för att datorspel kan påverka spelarens språkkunskaper finns det 

forskare som hävdar att de påverkar spelaren negativt (Anderson, 2010; Gentile, 2009). 

Om spelaren spelar ett våldsamt spel kan det bidra till att hen uppför sig mer aggressivt i 

sin omgivning (Anderson, 2010). Gentile (2009) menar att våldsamma datorspel kan 

påverka elevers skolgång negativt. Deras prestationer i skolan kan hämmas för att de får 

koncentrationssvårigheter, vilket skapar en större risk för att de ska få sämre betyg i 

skolämnena (Gentile, 2009). Vilka skolämnen som kan påverkas framgår inte i studien. 

Andra personer som hävdar att datorspel kan skapa problem för spelaren är presidenten 

Donald Trump. Han påstår att de kan vara en orsak till de fruktansvärda skolskjutningarna 

som har förekommit i USA de senaste åren (CNN, 2018). I samma artikel uttrycker sig 

DeCamp, professor inom sociologi, att det inte går att koppla samman dessa två fenomen 

med varandra, eftersom en majoritet av ungdomarna i landet spelar våldsamma spel och 

begår inte grova brott (CNN, 2018). 
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I läroplanen står det att eleverna ska få en undervisning som berör deras vardag och som 

är välbekant för dem, samt få tillgång till hjälpmedel för att de ska få förståelse, lära sig, 

skapa samt att kommunicera (Skolverket, 2017b, s. 35 - 36). Mina egna erfarenheter under 

mina verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) visar att datorspel är nära elevernas vardag 

och att det är ett välbekant område för dem. En tolkning utifrån läroplanen är därför att 

läraren kan använda datorspel i sin undervisning. Jag har sett lärare under mina 

verksamhetsförlagda utbildningar använda sig av datorer som ett hjälpmedel för att bidra 

till elevernas lärande, exempelvis i matematik och engelska. I kommentarmaterialet står 

det att digitala verktyg är en form av hjälpmedel, men de ger ingen information om spel är 

ett material för lärande (Skolverket, 2017a, s. 8). Däremot står det att eleverna ska möta 

engelska i film, läsa sakprosa och skönlitteratur, sjunga eller lyssna på sånger och se 

dramatiserade berättelser (Skolverket, 2017b, s. 36). 
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2. Bakgrund 

Först kommer det att presenteras hur samarbete i datorspel påverkar spelarens ordinlärning 

i engelska. Några svårigheter med att använda datorspel i klassrummet kommer att belysas. 

Sedan kommer vissa delar från skolans uppdrag och läroplanen i engelska tas upp. Sist 

kommer det sociokulturella perspektivet och Opportunity to learn att presenteras. 

2.1. Samspel och utökade språkmöjligheter i engelska 

I flera studier har det visat sig att elever kan utöka sina språkkunskaper i engelska med 

hjälp av datorspel, framför allt ordförråd (Anyaegbu, 2012; Baierschmidt, 2013; Chik, 

2014; Muhana, 2012; Sundqvist, 2015; Sundqvist & Sylvén, 2014). Ett antal studier visar 

att det är genom samarbete och kommunikation med andra spelare som man kan lära sig 

nya ord (Anyaegbu, 2012; Muhana, 2012; Sundqvist & Sylvén, 2014). Genom att 

kommunicera med andra spelare utbyter de viktig information med varandra, 

informationen behövs för att de ska kunna fortsätta spela. Denna information innehåller 

nyckelord som andra spelare gladligen kan dela med sig av beträffande betydelse och 

användning (Sundqvist & Sylvén, 2014). Nyckelorden förekommer sedan vid flera 

tillfällen i spelet, vilket leder till att spelaren får repetera orden och att de kan relatera till 

ordets betydelse. Vissa spelare behöver inte alltid lära sig orden aktivt, utan kan lära sig 

orden omedvetet när de kommunicerar med andra spelare (Chik, 2014). Chik (2014) 

fortsätter med att spelaren synliggör sitt eget lärande genom att de exempelvis förklarar 

orden för andra spelare och förstår orden i andra sammanhang. När de blir medvetna om 

att de lär sig genom att spela blir de motiverade till att fortsätta lära sig nya ord och begrepp 

i spelet (Chik, 2014). Att finna ett spel roligt och motiverat att spela är en av de viktigaste 

sakerna för att spelaren ska lära sig nya ord, både i samarbetsspel och spel för en spelare 

(Anyaegbu, 2012). När spelen används i undervisningen kan eleverna bli motiverade till 

att arbeta med dem, eftersom det kan vara en arbetsform som de inte har stött på innan och 

för att det varierar deras arbetssätt (Anyaegbu, 2012). Om ett spel ska användas i 

undervisningssyfte behöver spelets struktur en design som är pedagogisk (Dunkels & 

Lindgren, 2014). För att veta vilket spel som är användbart behöver läraren kunskap om 

vilka spel som finns och vad de kan användas till (Dunkels & Lindgren, 2014). Författarna 

fortsätter med att det är viktigt att spelaren kan få dela med sig av sina erfarenheter i spelet 

med andra personer. ”Det blir ofta inte meningsfullt och intressant att använda ett spel utan 
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att ta del av, utbyta tankar och dela information om det med genom andra kanaler, forum, 

communities, på Youtube och en mängd andra ställen” (Dunkels & Lindgren, 2014, s. 76). 

Studierna som förekommer i detta stycke har antingen undersökt när spelaren har spelat 

spel på internet hemma, spelat enskilt hemma eller spelat enskilt i skolan. Ingen av de 

ovanstående undersökningarna har observerat skolelever när de spelar i en skolkontext 

med andra klasskamrater. Däremot har Baierschmidt (2013, s. 312) påvisat vikten av att 

eleverna samtalar med varandra om datorspelet, när de spelar enskilt i klassrummet. Att 

låta eleverna prata om sina erfarenheter i datorspelet skapar tillfällen för eleverna att utbyta 

åsikter, hjälpa och tipsa varandra angående de problem som de fann eller löste. 

I en metaanalys av Peterson (2010) har det visats att spelare lär sig fler engelska ord genom 

att spela med andra spelare, multiplayer-spel. Han tar även upp att de kan lära sig engelska 

när de spelar ensamma. Ett spel som användes i en studie av Ranalli (2008) var the Sims. 

Målet med spelet är att styra en eller flera familjer i deras vardag, bygga och renovera deras 

hus. Spelaren möter i spelet ett flertal ord i en realistisk sociokulturell kontext som hen kan 

relatera till sin vardag (Ranalli, 2008). Däremot visar andra studier i metaanalysen att 

antalet inlärda ord är fler om spelaren har spelat med andra personer i multiplayer-spel 

(Peterson, 2010). Det diskuteras dessutom huruvida multiplayer-spel är mer användbara 

för att lära sig ord än spel där man spelar enskilt. Miljön i spelen är skapade för att 

kommunicera med andra spelare, vilket leder till att spelarna blir tvingade att interagera 

för att uppnå det gemensamma målet. Fortsättningsvis beskriver Peterson (2010) vikten av 

att lita på sin spelpartner, att de känner sig trygga med att kommunicera med varandra och 

att de tar hänsyn till varandras språkliga misstag (Peterson, 2010). I metaanalysen finns det 

andra forskare som har använt datorspel i undervisningssammanhang, att användandet av 

datorspelet är i fokus. Dessa studier framhävs inte, eftersom denna studien inte kommer 

fokusera på att datorspelet ska lära ut engelska till eleverna. 

2.2. Svårigheter och möjligheter med datorspel i undervisningen 

Förutom att datorspel kan utöka spelarens ordförråd kan det finnas svårigheter med att 

använda datorspel som ett verktyg vid inlärning av engelska (Anyaegbu, 2012; Cornillie, 

2012; deHaan, Reed & Kuwada, 2010; Muhana, 2012). Vissa datorspel kräver att spelaren 

redan har ett stort ordförråd i engelska när hen ska börja spela. Fortsättningsvis leder detta 

till att hen inte förstår innehållet i spelet och inte förstår betydelsen av alla ord som 

förekommer i spelet (Cornillie, 2012). I undervisningssammanhang kan det förekomma att 
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eleverna endast ska tala med varandra på engelska när de befinner sig i 

engelskundervisningen (Muhana, 2012). Datorspel kan ha en effekt som gör att eleverna 

inte talar engelska under lektionen, utan istället pratar de på sitt modersmål (Muhana, 

2012). Intresset att spela datorspel kan variera bland eleverna, eftersom vissa inte finner 

datorspel intressanta eller roliga medan andra gör det. Om datorspel ska användas i skolan 

kan de elever som har en negativ inställning till datorspel prestera sämre än vad de brukar 

under ordinarie undervisning (Anyaegbu, 2012, s. 161). En del elever kan tycka att det är 

svårt att spela datorspel. Eleverna kan behöva fokusera på att lära sig kontrollerna till 

spelet, vilket kan leda till att de missar viktig information i spelet (deHaan et al., 2010, s. 

84). Studierna av Anyaegbu (2012), Cornillie (2012 deHaan et al., (2010) och Muhana 

(2012) har utförts i andra länder än Sverige, vilket kan betyda att undervisningen och 

elevernas erfarenheter med att spela datorspel kan se annorlunda ut i Sverige.  

2.3. Engelskundervisning i läroplanen 

Ett av skolans uppdrag är ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje 

elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga” (Skolverket, 2017b, s. 9). Utgångspunkten för att eleverna ska lära sig detta är 

deras bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. För att elevernas ska klara sig 

i samhället efter skolan ska de förberedas för att kunna orientera sig i en komplex 

verklighet, hantera ett rikt informationsflöde, ökad digitalisering samt en snabb 

förändringstakt (Skolverket, 2017b, s. 9). I läroplanen för engelska står det att syftet är att 

eleverna ska förstå och kunna tolka tal och skriven text (Skolverket, 2017b, s. 35). I det 

centrala innehållet visas ett flertal olika mål. Eleverna ska kunna kommunicera om ett 

ämnesområde som de är bekanta med, samtala om deras vardagliga aktiviteter och 

situationer som de kan befinna sig i. De ska även förstå tydlig talad engelska från olika 

medier och lära sig strategier för att göra sig förstådda (Skolverket, 2017b, s. 36 – 37). 

Eleverna har även rätt till att använda olika hjälpmedel för att de ska kunna lära sig, 

kommunicera och förstå engelska (Skolverket, 2017b, s. 35). I kommentarmaterialet 

förklaras det ytterligare att eleverna ska få öva på att använda olika medier och digitala 

verktyg för att få ett inflöde av ett dynamiskt och levande språk (Skolverket, 2017a, s. 8). 

Vilka olika typer av digitala medier som kan användas i undervisningen framkommer inte. 

För att eleverna ska kunna utveckla sina kunskaper i engelska ska undervisningen även 

stimulera deras intresse (Skolverket, 2017b, s. 35). Eleverna ska arbeta med olika typer av 
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medier i sin engelskundervisning. De kan möta filmer, sakprosa och skönlitteratur, sånger 

eller lyssna på sånger och se dramatiserade berättelser. Däremot finns det inte information 

som specifikt visar att de kan använda sig av datorspel som ett sätt för att lära sig engelska.  

2.4. Det sociokulturella perspektivet 

Det nämndes i 2.1. att eleverna kan utöka sitt ordförråd i datorspel för att de konverserar 

med andra personer. Att använda språket som ett redskap för att eleverna ska utvecklas 

och lära sig nya saker är en väsentlig del inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2014). Ett begrepp som ofta förekommer inom det sociokulturella perspektivet är den 

närmaste proximala utvecklingszonen, som Vygotskij förklarade och använde sig av 

(Vygotskij, 1962). Den proximala utvecklingszonen befinner sig mellan barnet som har ett 

rikt men oorganiserat koncept om kunskaper och en vuxens systematisk och logisk 

resonemang (Vygotskij, 1962). Zonen ska vara individuellt anpassad för att barnet ska 

kunna bearbeta den givna informationen från de vuxna. Om barnet inte leds in i den 

proximala utvecklingszonen, finns det risk att kunskaper inte utvecklas utifrån 

informationen som förmedlas från de vuxna. Vygotskij (1962, s. 189) beskriver vidare att 

zonerna ska vara fokuserade på att använda elevernas styrkor istället för deras svagheter. 

Enligt Säljös (2014) tolkning av den proximala utvecklingszonen behöver det inte vara en 

vuxen som delar med sig av informationen till barnen. Det kan vara andra personer som är 

mer kompetenta och besitter mer kunskaper, exempelvis en lärare eller klasskamrat (Säljö, 

2014). Cornillie (2012) påpekar att elever behöver ett stort ordförråd innan de spelar 

datorspel för att förstå innehållet. Detta innebär att datorspelet behöver vara anpassat för 

att eleverna ska kunna lära sig nya ord. 

Det konstaterades i 2.2 att använda datorer i undervisningen kan vara problematiskt. Dock 

behöver inte detta betyda att datorer inte är ett oanvändbart verktyg för alla elever. Gee 

(2008) beskriver en aspekt av det sociokulturella perspektivet, Opportunity to learn, 

möjlighet att lära, att alla elever ska få tillfälle att lära sig (Gee, 2008). Han beskriver att 

den traditionella synen på att få kunskap innebar att alla elever som exponerades av samma 

information hade samma förutsättningar att omvandla den till kunskaper samt att bevara 

dem i huvudet (Gee, 2008, s. 77). Gee fortsätter att förklara aspekten möjlighet att lära att 

informationen ska formas utefter den enskilde eleven, eftersom alla elever inte har samma 

förutsättningar att förstå den information de har blivit exponerade av. Om de saknar 

nödvändiga förkunskaper som fordras för att förstå informationen finns det risk att eleven 
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inte förstå den lika väl, eller inte alls. När en elev ska skapa kunskaper kan de använda 

olika verktyg i skolan eller i vardagen för att informationen ska kunna bearbetas. Gee 

(2008) beskriver att det mest användbara verktyget för att skapa kunskaper är andra 

personer. ”Other people are also ”tools” for learners when and if the learners can interact 

with them so as to gain and produce mutual knowledge” (Gee, 2008, s. 89). Personerna 

behöver inte vara lärare, de kan vara andra personer i elevens närvaro. Att använda 

datorspel kan vara ett verktyg för vissa elever att lära sig engelska, vilket skapar flera 

tillfällen för eleverna att lära sig. Hirsch (2017) beskriver ett annat perspektiv på Möjlighet 

att lära. Istället för att skapa tillfällen för att lära sig kan aspekten användas för att bedöma 

eleverna rättvist (Hirsch, 2017). Detta perspektivet är främst använt i Sverige för att 

bedömningen ska vara lika för alla elever. Att ge alla elever chanser att visa sina kunskaper 

kan ske på olika sätt och eleverna kan få det enklare att visa det genom att använda ett 

passande medium.
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3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanstadieelever kommunicerar med 

varandra när de spelar datorspel tillsammans för att synliggöra hur spel kan påverka elevers 

muntliga kommunikativa språkfärdigheter i engelska. För att besvara syftet kommer 

studien utgå ifrån följande frågeställningar: 

• Hur kommunicerar eleverna med varandra när de spelar datorspel i klassrummet? 

• Hur påverkas elevernas språkfärdigheter i engelska när de kommunicerar med 

varandra?  
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4. Metod 

Först kommer urvalet av skola, deltagande elever och spel beskrivas. Sedan beskrivs 

valet av undersökningsmetod och tillvägagångsättet. De etiska principerna som har tagits 

i beaktning vid undersökningens genomförande presenteras sist. 

4.1. Urval 

Först kontaktades rektorn och en lärare på en skola för att kunna godkänna att studien 

kunde utföras i den valda klassen. Valet av skola och klass skedde genom ett 

bekvämlighetsurval, genom att jag kontaktade personer som jag har träffat under mina 

VFU-perioder. Det var flera klasser som ville delta, men den klassen som visade störst 

intresse för studien valdes som deltagare. Klassen som deltog i undersökningen var årskurs 

fem och det var 16 elever som deltog, där antalet pojkar och flickor var jämt fördelat. I 

klassen fanns det tre elever som hade svenska som andraspråk, men de besatt tillräckligt 

med kunskaper inom svenska och engelska för att kunna kommunicera med de andra 

eleverna i klassen. Eftersom jag valde ett bekvämlighetsurval innebär det att jag inte kan 

generalisera resultatet (Bryman, 2011). En anledning till att resultatet inte kan 

generaliseras är för att representanterna, eleverna, är inte tillräckligt många för att resultatet 

ska kunna tolkas som en nationell studie. Däremot fortsätter Bryman (2011) att en studie 

som har använt bekvämlighetsheturval kan fungera som en språngbräda för fortsatt 

forskning, att denna studien kan uppmuntra andra forskare att utföra en liknande studie 

som denna. Andra forskare kan även jämföra sina resultat från sina studier med denna för 

att hitta likheter och skillnader.  

Eftersom undersökningen går ut på att låta eleverna spela ett spel och kommunicera med 

varandra behövdes ett lämpligt spel väljas ut. Det första kriteriet i valet av spel var att 

spelet skulle vara digitalt. Det andra kriteriet var att alla eleverna i klassen skulle kunna 

spela spelet vid samma tillfälle. Den typ av spel som passade in på dessa kriterier var 

datorspel. Under min VFU har jag sett att den deltagande skolan hade tillgång till datorer. 

Men jag uppmärksammade också att skolan inte hade speldatorer. Av denna anledningen 

valde jag ett webbspel, som endast kräver en webbläsare. I en litteraturstudie (Salo & 

Torstensson, 2017) visar resultatet att många forskare som undersökte användning av 

datorspel i undervisningen fokuserade på spel som var skapade för nöje. Av denna 

anledningen valde jag ett nöjesspel istället för ett spel som har ett utbildande syfte. Ett 
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problem var att det finns oräkneliga webbspel tillgängliga på internet. Dessutom var inte 

alla spel lämpliga för mellanstadieelever. De krav jag ställde på webbspelet var: 

• inget blod ska förekomma 

• det ska inte innehålla mobbning eller kränkningar mot andra personer 

• språket ska vara på engelska 

• språket ska inte vara för avancerat 

• och spelet ska kunna spara elevernas progression 

Eftersom jag inte kunde spela och testa alla webbspel själv valde jag att läsa recensioner 

av andra personer som har spelat ett flera olika spel (Digital Trends, 2017: Beebom, 2017). 

Utifrån mina kriterier fann jag ett spel som passade, Super Adventure Pals (Armor Games, 

u.å). Efter att ha testat spelet själv fann jag att den uppnådde kriterierna och kunde 

användas i min studie. Det fanns flera tänkbara spel som skulle kunna användas i studien. 

Men alla spelen kunde inte testas eftersom jag hade en brist på tid att utföra studien. 

Eftersom de inte testades blev urvalet av spel ett bekvämlighetsurval. Spelet kommer 

användas som ett redskap för att uppmuntra eleverna att kommunicera. 

4.2. Undersökningsmaterial 

Super Adventure Pals är både ett action-, plattform- och RPG spel. Spelaren reser runt en 

fantasivärld i jakt på att finna sin sten, som även är ett husdjur (Armor Games, u.å). Spelet 

är gratis på en webbläsare och spelarens progression sparas på hemsidan. Spelet är på 

engelska men karaktärerna talar inte. Texten förekommer i pratbubblor som kan ignoreras 

genom att klicka på knappen skip. Spelarens mål är att klara av olika hinder på olika levels, 

nivåer, för att samla guldmynt, erfarenhetspoäng och rubiner. Guldmynten används för att 

spelaren ska kunna köpa potions och bombs. Potion är en dryck som återställer karaktärens 

hälsa vid användning, som sker automatiskt när karaktären har en låg mängd hälsopoäng. 

Bomb används för att spränga väggar eller skada fiender. Spelaren kan förbättra 

karaktärens damage och health, skada och hälsopoäng. Karaktären har utbytbara vapen 

som ökar skadan, ett vapen som kan användas är Battle Axe, stridsyxa. Om karaktären 

besegras av en fiende återuppstår hen vid en checkpoint. Actionspel kan se olika ut men de 

brukar ha några saker gemensamt. Vanligtvis brukar denna typ av spel ha en snabb 

hastighet och det brukar handla om att eliminera monster eller andra personer (Elliot, 

Golub, Ream & Dunlap, 2012, s.156). Plattformsspel innebär att spelet ses från sidan och 
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att spelaren går horisontellt i världen. Eftersom spelet är endast horisontellt innebär det att 

spelet är två dimensionellt, att spelet saknar djup (Reimer, 2005). Den sistnämnda genren 

RPG är en förkortning av role playing game, som definieras att spelet har ett fokus på att 

berätta en berättelse (Heliö, 2004). Spelaren får tillfällen att uppgradera sin karaktär för att 

klara av svårare nivåer i spelet. Till sist kan spelaren även få andra val i spelet men inte 

behöver utföras för att klara av nivåerna. Exempelvis kan det vara uppdrag som har en 

annan handling och belönar spelaren för att klara av dem. 

4.3. Val av metod 

Under lektionerna observerade jag hur eleverna samspelade och kommunicerade med 

varandra. Den valda metoden för att observera kommunikationen och beteendet var 

strukturerad observation. Bryman (2011) skriver att observatören ska ha bestämt innan 

observationen vilka beteenden som ska observeras. Om observatören är förbered med de 

kategorier som ska undersökas kommer de lättare att synliggöras. Eftersom jag var ensam 

att dokumentera kunde jag missa intressanta diskussioner mellan eleverna eller andra 

samarbeten. Detta skulle medföra att observationsschemat kunde bli inkorrekt. Därför 

skapade jag två olika scheman, ett som används vid observationen i klassrummet (se bilaga 

1) och ett annat när jag lyssnade på inspelningarna. Schemat som jag använde vid 

observationen var uppdelad i par och de händelser jag skulle observera. När ett par utförde 

en handling som fanns på mitt schema noterade jag det och vilken tid det skede. 

Handlingarna som jag observerade finns i punkterna nedanför: 

1. Säger ett ord/fras/mening på engelska till en kamrat. 

2. Översätter ett ord/fras/mening till svenska till en kamrat 

3. Böjer ett engelskt ord i plural som ej förekom i spelet (mountain, mountains etc.) 

4. Böjer ett engelskt ord på svengelska (jumpa, fighta, etc.) 

5. Frågar en kamrat om hjälp (ord eller spelet) 

6. Erbjuder hjälp till en kamrat (ord eller spelet) 

7. Kodväxlar engelska och svenska ord 

8. Använder kroppsspråk för att kommunicera 

9. Frågar läraren om hjälp 

10. Övrigt 
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För att komplettera det jag missade att dokumentera under observationen, spelade jag in 

ljudet när eleverna konverserade. Inspelningen lyssnade jag på och fyllde i mitt 

korttidsintervallschema, som utgår ifrån samma handlingar som observationen. Bryman 

(2011) skriver att en kan använda korttidsintervallschema vid observationer för att 

registrera de beteenden som har kategoriserats. Fördelen med denna typ av schema är att 

observatören kan få syn på hur delaktiga deltagarna var under hela förloppet av 

observationen. För att fylla i korttidsintervallschemat lyssnade jag på inspelningarna och 

noterade de händelser som hördes. När detta schemat blev ifyllt kunde jag se vilka saker 

jag missat att observera och kunde komplettera observationsschemat. Saker som missades 

att observeras var exempelvis när paren förklarade engelska begrepp för varandra eller hur 

ofta eleverna översatte ett engelskt ord till svenska. Eftersom jag spelade in ljud och inte 

bild kunde inte alla beteenden, exempelvis kroppsspråk, inkluderas i 

korttidsintervallschemat. 

Det är även viktigt att veta hur reliabiliteten och validiteten påverkas vid denna typ av 

observation. Reliabilitet innebär att undersökningen kan utföras och få samma resultat vid 

ett annat tillfälle och plats. Det som kan påverka detta är vid vilket tillfälle och var 

observationerna sker (Bryman, 2011, s. 273). Alla människor agerar inte alltid likadant och 

har olika behov, vilket innebär att observationsschemat kunde se annorlunda ut beroende 

på skola och tid på dagen. Validitet ifrågasätter om observationen undersöker det den är 

skapad till. Eftersom jag undersökte elevernas kommunikation ansåg jag att observation 

var den rätta metoden. De kategorier som skulle observeras valdes efter mina egna 

erfarenheter med elevers konversationer angående spel. Kategorin ”frågar läraren om 

hjälp” finns med eftersom det sociokulturella perspektivet anser att man lärde sig språk 

från en person som besitter mer kunskap (Säljö, 2014).  

4.4. Tillvägagångsätt 

Rektorn och läraren godkände att studien fick utföras på skolan och klassläraren erbjöd två 

dagar som undersökningen kunde utföras på. Eleverna och deras vårdnadshavare skulle 

sedan godkänna att de ville och kunde delta i undersökningen genom att besvara en 

samtyckeslapp (bilaga 4). Anledningen till elevernas målsman blev involverade var för att 

eleverna var minderåriga. Målsman blev informerade om att eleverna inte skulle arbeta 

med sin ordinarie undervisning under dessa två tillfällen, vilket skulle innebära att de fick 

mindre undervisningstid. Elevernas målsman blev också informerade om studiens syfte 
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och tillvägagångsätt för att kunna bestämma om deras barn skulle delta i studien. Om en 

målsman ej godkände samtyckeslappen skulle deras barn utföra något annat som 

klassläraren bestämde. Ingen elev eller målsman nekade till att delta i undersökningen. 

Undersökningen kunde utföras under en lektion som klassläraren fann mest lämplig. När 

alla samtyckeslapparna var insamlade började undersökningen. Studien utfördes vid två 

olika tillfällen på två olika dagar. Anledningen till att spelet inte utfördes på samma dag 

var för att passet inte skulle bli för långt, men det behövdes två tillfällen för att eleverna 

skulle bli engagerade i spelet. Den åtgångna tiden för varje tillfälle var 50 minuter vardera. 

För att eleverna skulle kunna spela behövde alla elevpar varsin dator samt 

inloggningsuppgifter till deras individuella skolkonton. Jag antecknade vem som loggade 

in på datorn vid första tillfället, eftersom spelet sparades på elevens webbläsare. När 

eleverna fick informationen om undersökningen gav jag dem dessutom en genomgång av 

spelets kontroller, mål och uppbyggnad. Jag introducerade kontrollerna till spelet för 

eleverna eftersom deHaans studie (2010, s. 84) visade att eleverna fokuserade mer på att 

lära sig kontrollerna än att läsa i spelet. Eftersom studien skulle undersöka elevernas 

kommunikation behövde jag skapa tillfällen där de behövde samarbeta. Detta ledde till att 

eleverna fick spela två och två på samma dator. En elev i paret styrde karaktärens gång och 

den andra eleven styrde karaktärens färdigheter. Eleverna fick byta kontroller och senare 

bestämma vem som skulle styra vad i spelet. Vilka elever som ingick i varje par bestämdes 

genom att eleverna fick ge förslag på en samarbetskamrat på papper. Tillsammans med 

klassläraren parades eleverna ihop med varandra utefter deras önskningar. Alla deltagande 

elever skulle spela i samma klassrum. Anledningen till detta var för att underlätta 

observationen och för att skapa tillfällen för elevparen att kommunicera med varandra. 

Eftersom jag observerade och fyllde i mitt observationsschema hjälpte jag eleverna 

minimalt med spelet eller översättning av ord. Istället fick elevparen samarbeta med 

varandra, för att skapa flera tillfällen till eleverna att samtala med varandra. Eleverna skulle 

däremot fortsätta att spela i sina par, eftersom observationsschemat var skapat efter de 

ursprungliga paren. Eleverna fick även fråga om hjälp från klassläraren, om läraren ansåg 

att hen var kapabel att hjälpa dem. Vid det andra tillfället återupptog eleverna spelet. Om 

eleverna hade eventuella frågor vid det andra tillfället besvarade jag dem innan de började 

spela.  

I läroplanen står det att användandet av medier ska syfta till att eleverna utvecklar det som 

undervisningen är skapad till (Skolverket, 2017b). Däremot fokuserar inte denna studie på 
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att använda datorspel som ett undervisningsmaterial. Eleverna skulle kommunicera med 

varandra utan att utföra undervisningsuppgifter och det skede ingen form av bedömning i 

engelska. 

4.5. Etiska principer 

För att utföra en studie måste jag ta hänsyn till de forskningsetiska principer som är 

framtagna av Vetenskapsrådet (2018). De frivilliga deltagarna i studien ska vara anonyma, 

de ska vara väl informerade om syftet för studien och den insamlade informationen ska 

endast användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2018). De fyra principerna som 

måste följas i svenska forskning är: 

• Informationskravet: De som deltar i undersökningen ska veta att det är frivilligt att 

delta och att de kan hoppa av när de vill. Deltagarna ska även veta vilket syfte som 

undersökningen har samt vilka moment som ingår.  

• Samtyckeskravet: De som deltar har rätt att bestämma om de vill delta eller inte. I detta 

fallet är deltagarna minderåriga som behöver godkännande från deras vårdnadshavare. 

• Konfidentialitetskravet: Den informationen som deltagarna ger ska behandlas med stor 

konfidentialitet. Ingen som inte är behörig ska få tillgång till denna informationen. 

• Nyttjandekravet: Informationen som samlas in i undersökningen ska endast användas 

för forskningsändamål.  
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5. Resultat 

Resultatet utifrån undersökningen redovisas under detta kapitlet. Syftet med studien var 

att undersöka hur mellanstadieelever kommunicerar med varandra när de spelar datorspel 

tillsammans för att synliggöra hur spel kan påverka elevers muntliga kommunikativa 

språkfärdigheter i engelska. Resultatet redovisas utifrån handlingarna som framhävdes i 

4.3. De handlingar som redovisas är: en elev böjer ett engelskt ord och på svengelska och 

lärarens roll, en elev säger eller översätter ett ord/fraser/meningar på engelska eller med 

hjälp av gester och sist övrigt. 

5.1. Engelska ord/fraser/meningar i svenska sammanhang 

Några elever fann föremål i spelet fanns men visste inte hur de skulle användas. Ett 

exempel var ett par som fick se en instruktionsruta som hade en bild på en röd flaska och 

ordet ”auto”. 

I konversationen framkommer det att Elev C har erfarenhet och förståelse för hur olika 

saker i spelet fungerar. Hen försöker förklara både vad dryckerna är och vad ordet auto 

innebär. Elev A och Elev B fortsatte sedan att spela och använde sig av ordet ”potion”, 

som de såg i spelets affär, istället för att säga röd flaska (bilaga 2). När paret köpte ett 

flertal drycker sa de potion i singular, även om de köpte flera stycken vid samma tillfälle. 

Dessutom sa de inte ”a potion”, de sa ”en potion”. De använde ordet i en svensk mening 

och använde svenskans obestämda form istället för engelskans obestämda artikel. Paret 

fick även köpa bomber, för att spränga väggar i spelet. Vid detta tillfälle böjde de ordet på 

svenska, bomber, istället för att säga ”bombs”.  

Ett begrepp som många andra par använde var ”speedrun”, vilket innebar att de skulle 

uppnå spelets mål på kort tid (bilaga 2 och 3). Däremot böjde många elevparen ordet istället 

för att säga det i grundformen. När eleverna sa ordet böjdes ordet med en svensk ändelse. 

Elev A: Men, eh, vad betyder detta? 

Elev B: Hallå, [ställer sig upp] någon som, eh, vet vad dem röda flaskerna gör? 

Elev C: Asså, du får, typ, liv. 

Elev A: [Vänder sig till elev C] Men auto då? 

Elev C: Finns ingen knapp för det, eh, du, typ, dricker det när du får lite liv. 
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Denna konversation visar att en annan elev, Elev E, använde begreppet ”speedrun” på ett 

likartat sätt. Elev E böjde även ordet på liknande sätt, för att kunna använda ordet i ett 

svenskt sammanhang. Ordet speedrun böjdes av flera andra par på olika sätt, varav ett sätt 

var att säga ”speedrunna”. Oavsett hur ordet böjdes förstod alla elever ordets innebörd. 

Elev C böjer även ett annat ord i konversationen, ”level”, vilket är begreppet för nivå. 

Eleven böjde ordet genom att lägga till den svenska ändelsen -en, för att ordet skulle bli 

bestämt. Vid ett tillfälle böjde Elev E ordet ”wall”, genom att använda samma strategi. När 

eleven skulle berätta vad de skulle utföra för sin kamrat, Elev H, sa hen att de skulle 

”spränga wallen” (bilaga 2). Ordet gav såldes en svensk ändelse och i bestämd form. Elev 

H böjde inte ordet men förstod förklaringen och utförde det som Elev E hade beordrat. Ett 

ord som förekom ofta var ordet ”checkpoint”, en plats som karaktären kunde återupplivas. 

En majoritet av de deltagande eleverna böjde inte ordet i en mening. Däremot var det en 

elev i ett par som böjde ordet till ”checkpointen”. Strax efter insåg eleven att hen hade böjt 

ordet och rättade sig och sa ”the checkpoint”. Efter att eleven hade rättat sig böjde inte 

eleven ordet igen (bilaga 3). 

En handling som skulle observeras var om eleverna tillfrågade deras klasslärare om hjälp 

(bilaga 2 och 3). Hen blev aldrig tillfrågad, istället gick hen runt i klassrummet för att se 

eleverna spela och småpratade med dem. Dessa småsamtal innehöll inget utbyte av 

information angående hjälp med att förstå ord eller spelets kontroller. Läraren hade sagt 

till eleverna innan de började att spela att hen hade ytterst lite med kunskaper om datorspel. 

Vid det andra tillfället var läraren inte närvarande. Även om hen inte var i klassrummet 

förändrades inte elevernas kommunikation eller samarbete. En elev, Elev C, hjälpte flera 

av de andra paren när de behövde hjälp med att översätta ett ord. Eleven gav råd till några 

par angående hur de skulle slutföra vissa nivåer eller besegra en boss. Även om Elev C 

hjälpte de andra paren blev hen aldrig tillfrågad om hjälp. De par som behövde hjälp ropade 

högt i klassrummet och frågade alla samtliga paren. 

Elev D: Asså, det här spelet var ju kul. 

Elev C: [nickar] Jo, men ska vi speedrunna levelen? 

Elev D: [höjer rösten] Ja, vi speedrunnar. Det är kul. 

Elev E: Speedrunnar ni också? 

Elev D: Ja, men, det går inte så fort. 
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5.2. Översätter och illustrerar ord/fraser/meningar 

Utifrån observationerna visade det sig att eleverna hade en tendens att inte översätta 

engelska ord. Istället infogade eleverna de engelska orden i en mening på svenska. Men 

om en elev i paret inte förstod vad den andra sa försökte de förklara ordets betydelse. Vid 

ett tillfälle översatte en elev ordet mobbare, ”bully”, till kamraten (bilaga 2). Däremot ledde 

förklaringen till ett missförstånd än framgångsrik kommunikation. 

Detta utbyte fick Elev D att tro att ordet ”bully” var ett namn på en karaktär i spelet. 

Eftersom Elev C blev irriterad på frågan blev den aldrig senare besvarad. Elev D frågade 

inte heller vad ordet betydde, eftersom ordet inte förekom senare i spelet. Ett annat par fick 

en liknande händelse där kommunikationen mellan dem kan ha missuppfattats. 

Missuppfattningen började när paret stötte på en ”checkpoint” i spelet. Eleven som inte 

styrde karaktären blev rädd och frågade om ”checkpoint” var bra eller dåligt (bilaga 2). 

Svaret eleven fick från sin kamrat var ”det vet du väl”. Paret stötte på flera ”checkpoints” 

under spelets gång, men de samtalade inte om dess innebörd efteråt. Elev E använde ett 

begrepp som inte fanns i spelet, ”friendly fire”, samt förklarade vad det betydde för Elev 

H: 

Elev E tog lång tid på sig för att förklara vad begreppet betydde. Eftersom Elev H visste 

att Elev E spelade spel på sin fritid och förlitade hen sig på att Elev E kunde förklara vad 

ordet betydde. Elev E fortsatte senare vid flera olika tillfällen att tillägga nya saker 

angående begreppets betydelse. Varje gång ett nytt tillägg sades tackade Elev H för 

förklaringen, men använde inte ordet själv i något sammanhang (bilaga 3). Ett begrepp 

som endast användes av en elev vid ett tillfälle var ordet ”spamma”, vilket innebär att 

Elev C: Ja, nu ska vi till bullyn. 

Elev D: [ser förvånat på Elev C] Vem? 

Elev C: Ja, men han mobbaren, bully. 

Elev D: Va, heter han Bully? 

Elev C: [irriterat] Nej, men, aja strunt samma. 

Elev E: Åhhh det är sååå jobbigt med friendly fire i spel! 

Elev H: Vad betyder de? 

Elev E: Jo, men det ska jag säga… [en längre paus] Jo, det betyder att… Man kan… skada… 

sig själv. 

Elev H: Jaha, okej. Tack. 
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någon eller något skickar ut skräppost via mejl (bilaga 3). Men eleven använde ordet som 

ett verb, i en mening där spelkamraten skulle ”spamma attackknappen”. Kamraten blev 

förvånad och förvirrad när ordet sades, eftersom hen inte visste vad de skulle utföra. 

Däremot tryckte eleven på knappen för att attackera, vilket fick den andra eleven att säga 

att hen behövde trycka fortare.  

Även om alla engelska ord inte översattes förekom det försök till att översätta dem. Elev 

E och Elev H bytte karaktärens vapen till en yxa som hade texten ”Battle axe” ovanför. 

När paret spelade sa Elev E inte Battle axe, istället sa hen ”Battle yxa” (bilaga 2). Elev H 

reagerade inte på att endast ett ord översattes och fortsatte spela. Ordet Battle yxa sades 

flera gånger av Elev E under spelets sektioner. När ett annat par, Elev I och Elev J, skulle 

förbättra sin karaktär, fick de välja mellan ”health” och ”damage”. Ett ord, damage, 

översattes till attack (bilaga 2). När de skulle välja ett av dem översatte paret endast ett ord 

och sa det andra på engelska, ”attack eller health”.  

I spelet samtalade den spelbara karaktären med andra personer som fanns i spelet. Dessa 

samtal förekom endast i textform på engelska. Samtalen var nödvändiga för att låsa upp 

nya nivåer i spelet. Däremot var det ett flertal av paren som inte läste dessa samtal och 

tryckte istället på knappen ”skip”, som fick all text att försvinna (bilaga 2 och 3). Några 

par läste samtalen och sa orden tyst för varandra. Under observationerna, samt de 

inspelningar som utfördes, hördes det inte att eleverna översatte texterna till svenska. De 

läste texterna på engelska och översatte inte några ord till svenska. Istället samtalade paren 

tyst med varandra angående innehållet på svenska. Eftersom eleverna inte fann några 

upplåsta nivåer blev eleverna frustrerade och frågade efter min hjälp. Även när eleverna 

fick information från mig frågade några elever om de behövde läsa texterna eller om de 

kunde ”skippa” samtalen (bilaga 3). 

Det var ett par som använde sig av kroppsspråk, Elev I och Elev J, istället för att översätta 

ord till svenska (bilaga 2 och 3). Elev I, som hade spelat spelet hemma dagen innan, visste 

att de behövde köpa bomber för att klara av nästa nivå. När hen skulle säga vad de behövde 

köpa, glömde eleven bort vad hen skulle säga. När eleven uttryckte sig utförde hen ett ljud 

och en handgest som skulle föreställa en explosion. Elev J förstod gesten och de köpte 

bomberna i spelets affär. Vid ett annat tillfälle skulle paret förbättra karaktärens 

hälsopoäng eller öka skadan på vapnet. Elev I ansåg att de behövde förbättra karaktärens 

hälsa men sa inte ordet. Istället formade eleven sina händer till ett hjärta och bankade sedan 
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därefter på bröstet, där hjärtat befinner sig. Elev J förstod inte i början, tills hen insåg att 

symbolen för hälsopoäng var ett hjärta på spelet.  

5.3. Tävlandet 

Under spelets gång förekom det en form av rivalitet mellan olika par i klassrummet. Vid 

slutet av en nivå fick eleverna se en ruta med insamlade poäng, samt ett ”betyg” beroende 

på den åtgångna tiden och antalet besegrade fiender. Detta fick några par att tävla om vem 

som kunde klara av flest banor och få mest poäng på kortast tid. Denna tävling medförde 

att eleverna slutade kommunicera med de andra paren om hjälp och tips. Två par hade 

svårigheter med att förstå hur de skulle spela, men de fick ingen hjälp från de andra paren. 

Ett annat par, Elev F och Elev G hade svårigheter när de skulle besegra den första bossen 

som förekom i spelet (bilaga 3). Paret misslyckades många gånger innan Elev F blev arg: 

I denna konversation var inte Elev G delaktig i spelandet, hen var bredvid och målade på 

en teckning. Paret hade kommit överens om att Elev F hade mest erfarenhet med datorspel 

och skulle spela ensam. Anledning till att de inte spelade tillsammans var för att de inte 

ville vara det sista paret som besegrade bossen. Paret bredvid, Elev C och Elev D, blev 

irriterade när Elev F bli arg. Paret hade besegrat bossen och gav taktiska tips till Elev F 

angående hur de skulle besegra bossen (bilaga 3). Elev F ansåg att kommentarerna var 

onödiga eftersom hen visste hur bossen skulle bli besegrad. När paret besegrade bossen 

fortsatte Elev F att spela ensam och Elev G fortsatte samtala minimalt under spelandet.  

Klassläraren fann tävlandet bekymmersamt och diskuterade detta med klassen efter det 

första tillfället. Ett svar från en av eleverna var att de inte behövde hjälpa och prata med de 

andra paren. Andra elever ansåg att det var onödigt att hjälpa andra eftersom de skulle 

förlora speltid. En tredje anledning, som en klar majoritet av eleverna ansåg, var att paret 

som skulle få hjälp var en potentiell rival i tävlandet. Vid det andra tillfället blev tävlandet 

mer intensivt mellan paren. Ordet ”speedrun” blev känt för alla i klassrummet och samtalen 

mellan paren minskade drastiskt. När paren började samtala med varandra frågade de alltid 

vilken nivå de befann sig på. När eleverna skulle sluta spela var det ett par som hade nått 

den sista spelvärlden, Elev C och Elev D. Paret gick till de andra i klassrummet för att 

Elev F: Meeeen sluta! [höjer rösten ilskt och ropar observatörens namn] Detta är omöjligt! 

Elev G: Kan vi inte [paus] typ, sluta? [Eleven målar en teckning under samtalet] 

Elev F: Men hur kan man ens klara av bossen!? [Lägger huvudet på bordet] 
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säkerställa att de var ensamma att nå den sista spelvärlden. Paret ansåg att de var ”bäst” 

och att de hade ”presterat” mest under dessa två tillfällen jämfört med de andra paren. Ett 

annat par frågade om de ansåg att det var viktigt att de hade vunnit tävlandet, Elev C och 

D instämde.   
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6. Diskussion 

Först kommer det en diskussion kring den valde metoden. Sedan kommer resultatet 

diskuteras med beaktande av syfte och bakgrund. 

6.1. Metoddiskussion 

I min studie valde jag att observera och spela in ljud. Eftersom klassläraren inte var delaktig 

under lektionerna ville eleverna oftast ha min hjälp. Även om jag inte hjälpte eleverna vid 

alla tillfällen visades det vara en svårighet att observera och dokumentera samtidigt. Ett 

alternativ till att spela in ljud hade varit att spela in de två tillfällena med en kamera. Ett 

problem med att använda kamera skulle kunna vara att alla vinklarna i klassrummet inte 

skulle kunna filmas. Även om observationen hade sina nackdelar anser jag att det var rätt 

metod för att besvara denna studiens syfte. Om jag hade intervjuat eller låtit eleverna 

besvara en enkät hade jag inte sett elevernas beteenden. Bryman (2011) anser att 

observation är den lämpligaste metoden för att studera beteenden. Han skriver också att 

resultatet är säkrare om en observerar beteenden än att låta deltagarna beskriva sina 

beteenden. Om jag hade använt en annan metod för att se deras kommunikation hade 

validiteten för denna studien varit låg. Reliabiliteten för denna studien kan ifrågasättas. De 

tillfällen som studien genomfördes var den sista lektionen på fredagar. Om studien skulle 

utförts på en måndag förmiddag skulle resultatet antagligen se annorlunda ut. Det är 

möjligt att eleverna påverkade studiens reliabilitet. Bryman (2011) anser att den 

lämpligaste urvalet till observation är slumpmässigt urval, eftersom alla skulle ha samma 

chans att kunna delta i undersökningen. Om eleverna inte hade känt mig innan studien 

utfördes hade de kanske presterat annorlunda. De kan ha varit otrygga med min närvaro 

och att jag observerade dem, eller att de ansåg att jag var mer intressant än spelandet. 

Klassläraren påverkade också reliabiliteten. En lärare som hade varit engagerad i datorspel 

skulle troligen locka fler elever att fråga efter hjälp. Eftersom läraren inte var närvarande 

vid det andra tillfället fick eleverna inte en chans att fråga efter hjälp. Detta medför att 

observationsschemat blev inkorrekt, eftersom ett av de observerade beteenden inte kunde 

ske. 

Utifrån observationerna, det inspelade materialet och resultatet anser jag att det valda 

spelet, Super Adventure Pals, skapade problem för deltagarna. Om jag skulle utföra studien 

igen hade jag antagligen inte valt samma spel. Resultatet visade att många elever 
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ignorerade texterna i spelet och progressionen i spelet hamnade i fokus. Tävlandet, som 

eleverna skapade, ledde till att kommunikationen och samarbetet mellan paren minskades. 

Om jag skulle ändra på de kriterier som spelet var tvunget att innehålla, skulle jag tillägga 

att texterna i spelet måste vara nödvändiga att läsas för att förstå spelets kontroller, 

handling och väg till målet. Jag skulle också ta mer hänsyn till Cornillies (2012) forskning 

som tydde på att spelaren behövde ett stort ordförråd innan hen kunde spela ett spel. Jag 

skulle dessutom välja ett spel där insamlandet av poäng inte förekom, eftersom det var den 

aspekten som fick tävlandet att börja. Att introducera spelets kontroller visades vara ett bra 

val, eftersom eleverna fokuserade mindre på att lära sig kontrollerna än att kommunicera 

med varandra. de Haan (2012) ansåg att inlärandet av kontroller kunde hämma spelandet 

för många elever. Spelet innehöll våld, vilket en klar majoritet av de granskade spelen 

hade. Våldet upprörde ingen elev under spelandet och ingen vårdnadshavare kontaktade 

mig angående innehållet i spelet. Även om eleverna blev tvingade till att samarbeta med 

varandra var det ingen som klagade. Jag tror att resultatet hade sett annorlunda ut om varje 

elev fick spela enskilt på en dator, eftersom de antagligen skulle kommunicera mindre än 

vad de gjorde. Ett problem som uppstod var att elevernas progression inte sparades. Vid 

det andra tillfället behövde alla paren börja på nivå ett igen. Jag hade inte förutsett detta 

och eleverna blev upprörda över att behöva börja om. Problemet kan ha påverkat resultatet 

i studien, eftersom tävlandet mellan eleverna blev mer intensivt. Eftersom eleverna spelade 

spelet fort läste de återigen inte textrutorna som förekom i samtalen i spelet. En möjlig 

lösning hade varit att skapa ett konto på spelets hemsida. Jag utförde inga tester för att se 

om det var endast det valda spelets data som raderades, vilket kan innebära att andra 

webbspel kan ha fungerat. 

6.2. Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att analyseras och diskuteras i samma ordning som forskningsfrågorna. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanstadieelever kommunicerar med 

varandra när de spelar datorspel tillsammans för att synliggöra hur spel kan påverka elevers 

muntliga kommunikativa språkfärdigheter i engelska. För att besvara syftet kommer 

studien utgå ifrån följande frågeställningar: 

• Hur kommunicerar eleverna med varandra när de spelar datorspel i klassrummet? 

• Hur påverkas elevernas språkfärdigheter i engelska när de kommunicerar med varandra? 
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6.2.1. Kommunikation 

Undersökningen visar att en majoritet av eleverna samarbetade och kommunicerade väl 

inom sina par. Även om det valda spelet inte var ett multiplayer-spel, kan det kopplas till 

Petersons (2010) analys, där multiplayer-spel tvingar spelarna att samspela med varandra. 

Eftersom eleverna spelade i par tvingades eleverna att samarbeta med varandra, vilket 

ledde till att de fann ett sätt att kommunicera med varandra för att kunna fortsätta spela. 

Eleven som hade mest erfarenhet med att spela var oftast den som använde sig av engelska 

begrepp och ord som inte fanns i spelet. Hen delade med sig om vad de innebar och hur de 

användes för sin spelkamrat. I ett flertal olika multiplayer-spel kan det förekomma att 

spelarna byte information som innehöll viktiga ord och delade med sig av deras betydelse 

(Sundqvist & Sylvén, 2014). Det sociokulturella perspektivet beskriver att man kan skapa 

kunskap genom att en mer kunnig person kan förmedla information till den som ska lära 

sig (Säljö, 2014). I denna studie var det inte en lärare som förmedlade information, det var 

elever i klassrummet. Ingen elev frågade läraren om hjälp vid det första tillfället och hen 

var frånvarande vid det andra tillfället. Ett antagande är att eleverna inte påverkades av 

lärarens frånvarande, eftersom hen inte hade något inflytande på deras spelande.  

Ett par, grupp 4, använde sig av gester och kroppsspråk när de kommunicerade med 

varandra för att göra sig förstådda (bilaga 2 och 3). Framför allt var det Elev I som använde 

sig av det. Eleven hade svenska som andraspråk, men hade tillräckligt med kunskaper inom 

engelska och svenska för att delta i undersökningen. När eleven använde sig av gester 

förstod Elev J vad det betydde. Anledningen till att jag valde att ta med kroppsspråk var 

att ge eleverna en chans att visa att de förstår och kan förklara engelska begrepp. Även om 

de inte kan säga ordet har de förklarat det och kamraten har förstått dem. Att använda olika 

strategier för att stödja kommunikationen när språkkunskaperna inte räcker, är ett av flera 

syften i läroplanen för engelska (Skolverket, 2017b). 

När tävlandet skapades av eleverna försvann en stor del av kommunikationen mellan 

elevparen. Eleverna ansåg att de andra paren var rivaler och endast få ville dela med sig av 

sin erfarenhet på de olika nivåerna. Innan undersökningen skulle utföras hade jag inte 

avsiktligt tänkt att spelet skulle skapa en tävling mellan eleverna. När jag testade spelet såg 

jag att varje nivå gav spelaren en mängd poäng som kunde jämföras, men trodde inte att 

eleverna skulle ta det på sådant allvar. Däremot har jag egna erfarenheter med att 

tävlingsaspekten är en väsentlig del inom vissa spel, framför allt multiplayer-spel. De som 
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spelar strävar efter att få den bästa utrustningen och nå det högsta målet. Även om tävlingen 

är viktig brukar det leda till att spelare måste samarbeta och kommunicera med andra 

spelare för att nå målet. Att kommunicera med andra spelare var dessutom ett sätt att utöka 

sina språkkunskaper (Anyaegbu, 2012; Muhana, 2012; Sundqvist & Sylvén, 2014). Till 

skillnad från tidigare forskning och egna erfarenheter verkade tävlingen vara hämmande 

på elevernas kommunikation. Istället ansåg paren att varje par var en potentiell 

motståndare som hotade deras ställning i tävlingen. Förutom att tävlingen var viktig för 

eleverna blev de dessutom motiverade till att spela. Eleverna ville fortsätta spela och de 

var ivriga att lära sig nya förmågor i spelet som höjde svårighetsgraden. Om en person fann 

ett spel motiverande att spela kunde det leda till att hen kunde synliggöra sitt eget lärande 

och därmed utöka sina språkkunskaper (Anyaegbu, 2012). Problemet var att eleverna fann 

spelandet motiverande men att det inte var viktigt att kommunicera med varandra. 

Resultatet visar att eleverna Elev F och Elev G ansåg att kommunikationen mellan dem 

var inte viktig, eftersom de ville vinna tävlingen. Paret som ”vann” tävlingen, Elev C och 

Elev D, var det paret som var mest hjälpsamma mot de andra paren. När ett par behövde 

hjälp ropade de högt ut i klassrummet och hoppades på att någon skulle besvara deras 

fråga. Det var framför allt Elev C som samtalade och hjälpte de andra paren.  

Enligt Gee (2008) kan en person användas som ett verktyg för att kunna skapa kunskaper. 

Om Elev C ses som ett verktyg för andra elever gäller det att hen kan koppla det som ska 

förklaras till de andras förkunskaper. Däremot visade resultatet att Elev D inte förstod 

förklaringen som Elev C gav ut angående ordet ”bully” (bilaga 2). Detta medförde att 

eleven inte förstod det nya ordet bully och inte använde ordet efteråt. Även om förklaringen 

ledde till ett missförstånd kan samtalet ha lett till att Elev C utvecklades. Erfarenheten att 

hjälpa en kamrat kan leda till att Elev C reflekterar över hur hen kan och ska förklara andra 

begrepp i framtiden. Att kunna samspela och göra sig förstådd inom tal och text är ett syfte 

i ämnet engelska (Skolverket, 2017b). Datorspelet användes som ett redskap för att 

eleverna skulle kommunicera med varandra och öka sina språkfärdigheter. Ett flertal 

konversationer mellan eleverna visade att de använde många engelska begrepp som inte 

fanns i spelet, utan var från andra sammanhang som även kunde användas i detta. Detta 

medför att datorspelet skulle kunna bytas ut och att man fortfarande skulle få samma typ 

av kommunikation mellan eleverna. Möjlighet att lära lägger en stor vikt på att alla inte 

lär sig på samma sätt. Elev G visar att hen inte var intresserad av spelet och målade istället, 

vilket medförde att paret inte kommunicerade med varandra. Vid ett sådant tillfälle är det 
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viktigt att eleven får möjlighet att stimulera det lärande som passar hen bäst. För att eleven 

ska kunna utveckla sina kunskaper behöver undervisningen anpassas och stimulera hens 

intresse (Skolverket, 2017b, s. 35). 

6.2.2. Språkfärdigheter 

I observationen framkommer det att de deltagande eleverna hade en tendens att inte 

översätta engelska ord till svenska (bilaga 2 och 3). Däremot förekom det några undantag 

som är av stort intresse att diskutera. Vid några tillfällen visades det att eleverna översatte 

ett ord till svenska medan ett annat ord var på engelska. I multiplayer-spel kan det finnas 

en person som delar med sig av sina kunskaper angående nyckelord i spel (Sundqvist & 

Sylvén, 2014). I resultatet visas det att troligen inte fanns en sådan person vid dessa 

tillfällen. När en elev i grupp 5 lät bli att översätta ett ord i ett begrepp, exempelvis ”Battle 

yxa”, reagerade inte kamraten (bilaga 2). Troligen översatte paret de ord de kunde men 

saknade kunskaper eller resurser för att översätta andra ord. Detta kan vara ett tecken på 

att eleverna inte befann sig i detsamma proximala utvecklingszon, som Vygotskij använde 

sig av (1962). Eleverna hade olika bakgrundskunskaper och kunde förklara orden olika. 

Av denna anledning kan inte eleverna använda varandra som verktyg, som Gee (2008) 

använder sig av, eftersom båda visar svårigheter med att förklara ordens betydelse. 

Dessutom ska eleverna kunna kommunicera och samtala om saker i deras vardag och fritid 

(Skolverket, 2017b). Elev E kan troligen ha haft förkunskaper om ordet axe, eftersom hen 

översatte det ordet. Eleven kanske inte visste vad ordet battle betydde och struntade i att 

försöka översätta det. En annan tolkning är att eleven har mött ordet battle men inte kunde 

sätta in ordet i detta sammanhang. Denna tolkning kan stärkas genom att jämföra 

hanteringen av ordet ”bomb”. Under observationen var det ingen elev som sade ordet på 

engelska. Alla eleverna hade troligen tillräckligt med kunskaper om vad ordet betydde och 

kunde därför säga ordet på svenska. En sista anledning till att Elev E inte översatte ordet 

battle kan bero på att eleven kodväxlar mellan engelska och svenska. Kodväxkling innebär 

att en person byter språk eller dialekt i en mening (Gumperz, 1982). Det kanske inte var 

viktigt för eleven att använda ett språk konsekvent under spelandet, för att det kändes mer 

bekvämt att säga ett ord på engelska. 

Det som skedde mest frekvent bland eleverna var att de sa ett ord på engelska med en 

svensk böjning. Exempel på orden är wallen, checkpointen och speedrunna (bilaga 2 och 

3). Ändelserna -en markerar att ordet är i bestämd form (Bolander, 2012). Eftersom 
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eleverna böjer ordet till bestämd form torde det innebära att de har förståelse för ordets 

innebörd. Eftersom de utför denna böjning kan det innebära att de vet att ordet är ett 

substantiv och inte ett verb, vilket leder till att de inte använder ordet i ett felaktigt tillfälle. 

Detsamma gäller ordet speedrun, där ändelsen är a, vilket är en svensk verbböjning 

(Bolander, 2012). Det var två olika par som böjde orden wall och checkpoint, men eleverna 

i de två olika paren förstod vad det innebar. En av eleverna ångrade sig när hen hade böjt 

ordet och sa det i grundform istället (bilaga 3). Detta var det enda tillfället en elev ångrade 

att hen hade böjt ett engelskt ord med en svensk ändelse, även om hen använde samma 

strategi att böja ordet. Elevens spelkamrat ifrågasatte inte heller att hen ångrade sig, utan 

fortsatte att spela. Speedrun däremot var ett ord som förekom bland alla par och alla visade 

att de förstod ordets betydelse. Chik (2014) skrev att spelaren kunde lära sig engelska ord 

när de ofta förekom i spelet. Att de deltagande eleverna hörde Elev C och Elev D använda 

ordet och repeterade det vid olika tillfällen kan ha lett till att de lärde sig ordet. Potion var 

ett annat ord som användes i ett svenskt sammanhang. När Elev A och Elev B skulle säga 

ordet sa de ordet som det vore ett svenskt -n ord, en potion (bilaga 2). Det finns inga regler 

när ett ord ska ha en eller ett framför sig, vilket kan leda till en diskussion om varför 

eleverna sa en. Det kan förklaras eftersom en majoritet av orden har en framför sig, ungefär 

två tredjedelar (Bolander, 2012). När en av eleverna sa en gjorde den andra också det. Det 

kan betyda att båda eleverna var osäkra på hur ordet skulle sägas, eller att de fann begreppet 

”en potion” bekvämt att säga. När eleverna skulle köpa ett flertal av dryckerna sa de att de 

skulle köpa ”flera potion”. Ordet fick varken en svensk eller engelsk ändelse för plural 

(bilaga 2). Anledningen till detta är okänt och det var endast Elev A och Elev B som sa 

detta. Flera andra par sa att de skulle köpa potions, med engelsk pluralmarkör. Troligen 

kunde paret höra de andra säga ordet med en engelsk ändelse, men de korrigerade aldrig 

ordet efteråt. Det var inget par som försökte rätta dem, vilket kan ha lett till deras fortsatta 

användande av ordet. Däremot finns det oböjliga substantiv, exempelvis hus, som 

motsäger de svenska grammatiska reglerna (Bolander, 2012). Paret som sa ”flera potion” 

kan ha haft en föreställning att ordet inte skulle böjas vid plural. 

Vissa ord skapade förvirring bland eleverna och de visste inte vad orden betydde, 

exempelvis ”bully” (bilaga 2). I paren var det oftast en elev som försökte förklara vad ordet 

betydde, men översatte sällan ordet. Men när vissa ord skulle förklaras förekom det 

missuppfattningar som lede till att eleverna inte använde ordet igen. Elev D förstod inte 

ordet ”bully” när Elev C skulle förklara ordet. Ordet förekom aldrig mer i spelet, vilket 
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kan ha lett till att eleven aldrig frågade om vad ordet betydde. Chik (2014) anser att när 

spelaren har mött ett ord ett flertal gånger i spelet kan det ske att hen förstår ordet utan att 

ha försökt inöva det. Detta kan vara en förklaring till varför eleven aldrig fick reda på vad 

ordet betydde. Däremot hade inte Elev D läst ordet i spelet, vilket kan ha lett till att hen 

inte hade lärt sig ordet oavsett antal tillfällen ordet hade använts i spelet. En annan 

missuppfattning var ordet checkpoint som en elev i grupp 5 (bilaga 2) uppfattade som en 

farlig sak. När elevens uppfattning om ordet uppdagades förklarade inte kamraten vad det 

betydde. ”Det vet du väl” löd förklaringen när frågan dök upp. Min egna erfarenhet av spel 

är att ordet checkpoint förekommer i väldigt mänga spel, vilket kan innebära att eleven inte 

spelade mycket spel på sin fritid. Eleven som viste ordets betydelse förklarade inte, 

eftersom hen tror att kamraten egentligen viste. En tolkning av denna händelse är att eleven 

som kunde ordet visste inte hur hen skulle förklara det för kamraten. Eleven som inte 

förklarade ordet har inte skapat en proximal utvecklingszon för sin kamrat. För att den 

proximala utvecklingszonen ska fungera ska den som ger ut information ta hänsyn till den 

som tar emot, oavsett om det är en vuxen eller en annan person (Säljö, 2014; Vygotskij, 

1962). Eleven förmodar att kamraten har samma förkunskaper och befinner sig i samma 

kunskapsområde. Problemet är att den andra eleven kan finna orden och spelet för 

utmanande, att materialet och orden inte är anpassade utefter hens behov. 

Eleven som oftast förklarade vad ett ord betydde var till stor del samma elev, Elev C. 

Denna elev hade erfarenhet av att spela datorspel hemma och sa själv att hen hade goda 

kunskaper i engelska. Eleven blev inte tillfrågad av någon elev att hjälpa dem, när en elev 

behövde hjälp ropade de högt i klassrummet och Elev C var först att svara. Att Elev C hade 

goda språkkunskaper inom engelska kan inte ses i denna studie, det var hens egna åsikt. 

Det som är intressant är att eleven både är den som hjälpte flest par med spelet och 

samtidigt var den som var mest tävlingsinriktad. Min tolkning är att eleven ville dela med 

sig av sin erfarenhet och sina kunskaper om spelet till de andra eleverna. Baierschmidt 

(2013) anser att det är viktigt att eleverna ska samtala med varandra angående spelet som 

de spelar i klassrummen. I denna studie tog eleverna själva initiativ till att kommunicera. 

Kommunikationen ledde till att eleverna utbytte information med varandra för att kunna 

fortsätta spela. 
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6.3. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanstadieelever kommunicerar med 

varandra när de spelar datorspel tillsammans för att synliggöra hur spel kan påverka elevers 

muntliga kommunikativa språkfärdigheter i engelska. Studien visade att eleverna 

samarbetade inom sina par, vilket ledde till att de kommunicerade med varandra. 

Kommunikationen bestod mestadels av svenska meningar som innehöll vissa nyckelord 

som var på engelska. Elevparen slutade kommunicera mellan varandra när de ansåg att de 

var motståndare i en tävling som de själva hade skapat. Om eleverna slutade fullständigt 

att kommunicera med varandra hade jag försökt att stoppa det. Eftersom tävlingen ledde 

till att eleverna blev engagerade i att spela och kommunikationen inom paren ökade tillät 

jag dem fortsätta med den. Att besvara hur elevernas språkfärdigheter synliggjordes visade 

sig vara en svårighet. När eleverna använde ett engelskt ord i en svensk mening böjdes 

många engelska ord med en svensk ändelse. De visar att de har förståelse för ordets 

betydelse samt vilken ordklass ordet tillhör. Eleverna använde även språket på ett korrekt 

sätt när de kodväxlade mellan språken och delade inte på dem. Om datorspel ska användas 

i klassrummet i undervisningssammanhang finns det ett flertal åtgärder som behöver 

vidtagas. Det har visats att nöjesspel kan orsaka tävlingar mellan eleverna och att de slutar 

att samspela och kommunicera med varandra. I mitt framtida yrke som lärare kommer jag 

att ta del av denna studie i form av att skapa ett flertal tillfällen för eleverna att samtala 

med varandra, för att de ska kunna visa sina språkfärdigheter i engelska. Jag kommer även 

använda mig av Vygotskijs (1962) modell på den proximala utvecklingszonen för att forma 

mina undervisningar och förmedla information. Om jag kommer använda nöjes datorspel 

kommer jag antagligen använda kompletterande material för eleverna att arbeta med. Till 

sist vill jag gärna tacka till de som deltog i undersökning för att få fram studiens resultat. 

6.4. Vidare forskning 

Utifrån bakgrunden, resultatet och diskussionen har andra tankar angående studier väckts. 

Denna studien använde ett spel som var skapat för nöje. Ett alternativ kan vara att använda 

ett spel som är skapat för att lära ut språkkunskaper i engelska. Däremot var inte studien 

fokuserad på mediet datorspel, utan den muntliga kommunikationen. En typ av forskning 

skulle kunna vara att jämföra nöjesspel och pedagogiska spel, för att synliggöra vilket 

alternativ som är mest lämpligt att använda vid muntlig kommunikation eller 

språkinlärning. Förutom datorspel skulle andra typer av medier kunna användas, 
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exempelvis rollspel eller brädspel. I bakgrunden lyftes det fram information som tyder på 

att vissa studier är utförda i andra länder än Sverige. En typ av studie skulle kunna vara att 

jämföra olika länders och Sveriges användande av datorspel i undervisningssammanhang.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Tomt observationsschema 
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Bilaga 2: Observationsschema 1 
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Bilaga 3: Observationsschema 2 
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Bilaga 4: Samtyckeslapp 

 Undersökning om samspelande i datorspel 

 

 

Hej, mitt namn är Peter Torstensson och går sista året på lärarutbildningen. Jag undrar om ert 

barn vill och kan delta i min undersökning. 

 

Mitt tema är att eleverna ska testa att spela datorspel under engelskalektioner och se hur de 

samspelar med varandra i klassrummet. De kommer att spela två lektioner som jag observerar 

och dessutom spelar jag in ljud när eleverna pratar med varandra. Spelet heter Super Adventure 

Pals.  

Skolans namn, klassen, läraren och elevernas namn kommer inte att framhävas i studien. 

Observationerna och inspelningarna kommer endast jag använda och ingen annan ska se eller 

höra dem. Ingen elev blir tvingad till att spela datorspelet och jag kan inte kräva att någon ska 

utföra några tester. 

Om ni har frågor kan ni antingen mejla eller ringa mig till:  

tope1495@student.ju.se 

0760189325 

 

Sätt en bock i rutan vid rätt påstående: 

Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen.  

 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i undersökningen.  

 

 

Målsmans underskrift: __________________________________ 

 

 

Elevens underskrift: ____________________________________ 


