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Teacher’s view of the use of computer games in English teaching 

 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken omfattning lärare i årskurs 4-6 använder sig av 

datorspel i sin engelskundervisning och om de i förekommande fall upplever att användandet har 

någon inverkan på elevernas motivation och måluppfyllelse. För att undersöka detta har fyra 

frågeställningar formulerats; hur förekommande det är med datorspel i engelskundervisningen, om 

lärare upplever att datorspel i engelskundervisningen påverkar elevers motivation och i så fall på 

vilket sätt, om användandet av datorspel i undervisningen har någon inverkan på elevers 

måluppfyllelse och i så fall på vilket sätt samt hur lärare ser på datorspel som ett verktyg i 

engelskundervisningen i framtiden. Metoden som används för att besvara syfte och frågeställningar 

är en enkätundersökning. Resultatet visar att mer än hälften av de 13 lärare som besvarade enkäten 

använder sig av datorspel eller spel på iPads i sin engelskundervisning. Majoritet av de lärare som 

använder sig av datorspel eller spel på iPads i sin engelskundervisning upplever att det har en 

positiv inverkan på både elevers motivation och måluppfyllelse i ämnet. Nästintill alla lärare som 

deltog i undersökningen tror att datorspel och iPads kommer att få en större roll som verktyg i 

engelskundervisningen i framtiden. I resultatdiskussionen behandlas vikten av att skolan följer med 

i samhällets och individens personliga utveckling samt vad som kommer att krävas för att datorspel 

och spel på iPads ska få en större roll som verktyg i engelskundervisningen i framtiden. 
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Abstract 

 

Amanda Tonestam 

Lärares syn på användandet av datorspel i engelskundervisningen  Antal sidor: 31 

Teacher’s view of the use of computer games in English teaching 

 

The purpose of this study is to investigate the extent of which teachers in grades 4-6 use computer 

games in their English teaching and if they perceive that the use has an impact on the students' 

motivation and goal fulfillment. To investigate this, four questions have been formulated; how 

prevalent it is with computer games in English teaching, if teachers perceive that computer games 

in English teaching affect students' motivation and, if so, how the use of computer games in 

teaching has an impact on students’ achievements and also in what way and how teachers think 

about computer games as a tool in English teaching in the future. The method used to answer the 

purpose and questions is a questionnaire survey. The result shows that more than half of the 13 

teachers who answered the questionnaire use computer games or games on iPads in their English 

lessons. The majority of the teachers who use computer games or games on iPads in their English 

teaching experience that it has a positive impact on both the motivation of students and the goal 

fulfillment of the subject. Nearly all teachers who participated in the survey believe that computer 

games and games on iPads will play a greater role as tools in English teaching in the future. The 

discussion addresses the importance of the school being included in the development of society 

and the individual as well as what will be required for computer games and games on iPads to play 

a greater role as tools in English teaching in the future. 
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1. Inledning 

Något som är en viktig faktor när det kommer till inlärning är motivation. Den stora frågan 

är hur lärare kan skapa motivation hos eleverna. Kan elevers fritidsintressen till exempel 

involveras i engelskundervisningen på ett sätt som ökar elevernas motivation och 

måluppfyllelse? 

Dagens barn och ungdomar, och även äldre personer, ägnar mycket av sin fria tid åt att 

sitta framför någon form av skärm. Det kan röra sig om att titta på ett TV-program, spela 

dator- eller tv-spel eller att vara inne på sociala medier. Samhället rör sig mer och mer mot 

en framtid som involverar teknik i många olika former och intresset för teknik växer. 

Einarsson (2005) menar att statistik visar att spelandet ökar i alla åldrar och bland båda 

könen. Den största gruppen i samhället som spelar datorspel är dock skolelever. 

I kursplanen för engelska i årskurs 4-6 (Skolverket, 2017) står det att elever ska ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att sätta innehållet i språk och texter i relation till sina 

egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Datorspel är ett intresse som har vuxit sig stort 

hos många de senaste åren och det är ett intresse som tros fortsätta växa. Finns det något i 

dessa typer av spel som kan användas i lärosyfte? Kan datorspel rent av användas i 

undervisningen för att skapa motivation hos eleverna att vilja lära sig?     

Jag tror att det är viktigt att skolan följer med i utvecklingen och försöker möta det ovan 

nämnda intresse för medieformer, bland annat datorspel, som finns hos många av eleverna 

i skolan. Det vore intressant att ta reda på hur många lärare som tar hänsyn till elevernas 

intresse för datorspel och väljer att använda sig av detta i sin engelskundervisning. Jag 

kommer att undersöka i vilken omfattning lärare använder sig av datorspel och spel på 

iPads för att skapa motivation hos eleverna och om de upplever att datorspel har en 

inverkan på elevernas resultat i engelskämnet. För att undersöka detta kommer jag att 

genomföra en enkätundersökning där lärare som undervisar i ämnet engelska i årskurs 4–

6 kommer att få besvara frågor om sitt användande av datorspel i undervisningen.
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka i vilken omfattning lärare i årskurs 4–6 använder sig av datorspel i 

engelskundervisningen och om de i förekommande fall upplever att det har en inverkan på 

elevers motivation och måluppfyllelse.  

Detta syfte vill jag uppnå genom att ta ställning till följande frågor: 

• Hur förekommande är datorspel i engelskundervisningen? 

• Påverkar användandet av datorspel i engelskundervisningen, enligt lärarna, elevers 

motivation och i så fall på vilket sätt?  

• Har användandet av datorspel i engelskundervisningen, enligt lärarna, någon 

inverkan på elevers måluppfyllelse och i så fall på vilket sätt?  

• Hur ser lärare på datorspel som ett verktyg i engelskundervisningen i framtiden? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden finns ett stort urval av artiklar som behandlar ämnet, både nyare och äldre 

samt internationella och nationella, vilket möjliggör ett brett och omfattande perspektiv. 

Här kommer tidigare forskning om användandet av datorspel i engelskundervisningen, mo-

tivation samt hur datorspel kan användas som en motivationskälla i undervisningen att 

presenteras. Skillnaden mellan datorspel som är skapta för att användas i undervisnings-

syfte och datorspel som är skapta för underhållning kommer att tydliggöras för att skapa 

en större förståelse för hur och varför datorspel kan användas i engelskundervisningen. 

Spelkategorierna kommer i den här studien fortsättningsvis att benämnas ”undervisnings-

spel” respektive ”underhållningsspel”. 

3.1 Tidigare forskning 

I tidigare forskning (exempelvis Ekström & Tonestam, 2017; Prensky, 2006; Sandberg, 

Maris och Hoogendoorn, 2014) framkommer det att både underhållningsspel och under-

visningsspel med framgång kan användas som verktyg i undervisningen och att de på olika 

sätt kan ha en positiv inverkan på det engelska ordförrådet. Det som gör att datorspel kan 

vara ett givande verktyg när det gäller att lära ut engelska är för det första det faktum att 

engelska är det språk som används i de flesta spel för att kommunicera information och 

instruktioner. Att kunna använda sig av det engelska språket blir en förutsättning för att 

kunna ta sig vidare i spelet. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att datorspel kan 

vara ett sätt att motivera eleverna till att lära sig och utveckla sina språkkunskaper i eng-

elska. Datorspelen skulle alltså kunna vara till hjälp både för att lära ut engelska och vid 

inlärningen av engelska. Kroksmark (1997) definierar att lära ut som något som genomförs 

av någon med tydliga och medvetet valda metoder och med ett tydligt och medvetet valt 

innehåll, som någon annan förväntas tillägna sig genom inlärning. 

Spelmaterial där lärandet är i fokus har skapats under flera decennier. 1998 skapades The 

Lightspan Project. Detta är en spelserie som har konstruerats i lärosyfte (Kirriemuir, 2014). 

Efter lanseringen var det många som fick upp ögonen för möjligheten att använda den här 

typen av spel i sin undervisning. En lärare som blev inspirerad att ta sig an utmaningen var 

Gillispie (Kelleher, 2014). Han skapade ett projekt på den skola där han arbetade som gick 

ut på att hjälpa elever med svårigheter att finna motivation till att lära sig. Detta gjordes 

genom att låta eleverna spela underhållningsspelet World of Warcraft där de fick genom-

föra särskilda uppdrag som Gillispie hade förberett.  Eleverna fick vid varje tillfälle en lista 



4 
 

med dessa uppdrag och efter att ha genomfört dem fick de ett visst antal poäng. Uppdragen 

kunde till exempel gå ut på att eleverna skulle ta sig till olika platser i spelet genom att 

följa skriftliga instruktioner på engelska. Ibland innefattade uppdragen också att eleverna 

skulle läsa skönlitteratur. Projektet skulle förbättra såväl elevernas akademiska kunskaper 

i engelska som deras läsförmåga. Resultatet av projektet blev lyckat och ledde till att ele-

verna utvecklade sina språkliga förmågor i engelska. Detta är ett exempel på hur datorspel 

har integrerats i undervisningen för att öka elevers motivation samt förbättra deras målupp-

fyllelse.  

Gee (i Prensky, 2006, s. xix) menar att datorspel mycket väl skulle kunna användas på ett 

givande sätt i undervisningssammanhang. Han hävdar att datorspel har fått ett oförtjänt 

dåligt rykte. Huruvida ett datorspel skulle kunna integreras i engelskundervisningen beror 

på hur man väljer att använda materialet. Enligt Gee kan allt material användas på ett bra 

eller ett dåligt sätt, oavsett om det är en bok eller ett datorspel. Han menar att det faktum 

att folk i vissa fall följer böcker till punkt och pricka, som i till exempel i Bibelns fall, 

många gånger har resulterat i att dåliga saker har inträffat. Trots detta har inte alla böcker 

förvisats, och detsamma borde gälla datorspel. Gee menar att om fler lärare inkluderade 

datorspel i sin undervisning skulle utbildningssystemet förändras och anpassas efter vår 

moderna värld. 

Mitchell (2014) understryker att lärare måste vara medvetna om det faktum att alla elever 

är olika när det gäller hur de uppfattar information som presenteras för dem. Det finns inte 

enbart ett framställningssätt som är optimalt för alla elever. Han menar därför att det är 

nödvändigt att lärare erbjuder flera olika metoder och uttryckssätt. Det kan följaktligen 

vara intressant att undersöka vidare hur många som faktiskt använder sig av datorspel i sin 

engelskundervisning och vilka effekter det kan ha på elevers måluppfyllelse och motivat-

ion att lära sig. Forskare är eniga om att motivation är en viktig aspekt när det gäller att 

lära sig (exempelvis Minten, 2017; Sundqvist, 2009; Parker och Lepper, 1992). Det kan 

dock vara en utmaning för lärare att genom sin undervisning fånga elevers genuina intresse 

och därigenom skapa motivation hos eleverna. 

3.2 Motivation  

Parker och Lepper (1992) menar att det finns många teorier som visar att motivation ligger 

till grund för hur effektivt elever tar till sig ny kunskap. I kursplanen för engelska för 4-6 

(Skolverket, 2017) står det att eleven ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att sätta 
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innehållet i språk och texter i relation till sina egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. 

I läroplanens avsnitt om skolans värdegrund och uppdrag slår Skolverket fast att utbild-

ningen ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Att 

integrera elevers intressen och erfarenheter i undervisningen skulle kunna bidra till att 

främja deras lust till att lära. 

Hugo (2013) menar att vi har förutsättningar att lära oss hela tiden, oavsett om vi är i skolan 

eller om vi ägnar oss åt ett fritidsintresse. Lärandet sker både oavsiktligt och avsiktligt. Det 

finns flera olika sätt att skapa motivation för inlärning och åsikterna om hur detta görs på 

bästa sätt är något delade. Minten (2017) menar att metakognition, som innebär att elever 

ska vara medvetna om samt kunna reflektera kring sitt eget lärande, är en mycket viktig 

aspekt för att skapa motivation hos eleverna. Hon menar att det faktum att eleverna är 

medvetna om sitt eget lärande bidrar till att öka deras motivation till att lära sig. Sundqvist 

(2009) påtalar att det omedvetna lärandet kan vara ett bra sätt att skapa motivation. Hon 

menar att det är vid de tillfällen då vi gör något vi tycker är roligt och inte reflekterar över 

att vi faktiskt lär oss som vi lär oss som mest. Sundqvist anser att det finns mycket att 

hämta från elevers fritidsaktiviteter och idag består en stor del av dessa fritidsaktiviteter av 

att spendera tid framför en skärm. Frågan är om detta fritidsintresse kan användas för att 

skapa framgångsrika lärsituationer i engelskundervisningen. Tidigare forskning (exempel-

vis Ekström & Tonestam, 2017; Sandberg, Maris & Hoogendoorn, 2014; Kinzie och 

Joseph, 2008) visar att datorspel skulle kunna vara en motivationskälla som kan användas 

för att lära ut engelska på ett mer effektivt sätt. 

3.2.1 Datorspel som motivationskälla 

 

Enligt Parker och Lepper (1992) kan det vara en god idé att involvera ”fantasy” i sin under-

visning, då detta är något som ofta fångar elevers intresse samt engagerar och motiverar 

dem att lära sig. De menar att involverandet av ”fantasy” i olika lärandesituationer inte 

bara bidrar till ett mer lustfyllt lärande utan också gör så att eleverna kommer ihåg det de 

har lärt sig.  Fantasy-elementet är något som många datorspel genomsyras av. Det är insla-

gen av äventyr och en berättelse i spelet som ofta fångar intresset hos spelaren och det 

faktum att spelaren kämpar mot ett mål skapar en vilja och lust att ta sig vidare i spelet 

(Sandberg, Maris och Hoogendoorn 2014).  

Enligt Erhel och Jamet (2013) kan det finnas en risk att datorspel som innehåller både 

underhållning och undervisning kan vara förvirrande för spelaren. Detta skulle kunna 



6 
 

tvinga spelaren att fokusera antingen enbart på att komma så långt som möjligt i spelet 

eller enbart på att nå målet med uppgiften. Nyligen genomförda undersökningar (Liu, 

Horton, Olmanson, & Toprac, 2011) har dock visat att det finns ett positivt förhållande 

mellan motivation och lärande i dessa spel. Det engagemang som spelen kan bidra med 

skapar ett flyt i inlärningen. Kirriemuir (2002) genomförde en undersökning som visade 

att lärare inkluderat underhållningsspelet Sim City för att på ett konkret och motiverande 

sätt visa hur en budget fungerar. Studien visar att datorspel, underhållningsspel såväl som 

undervisningsspel, ibland också kan användas som en belöning som elever får ta del av då 

de är klara med andra uppgifter. I detta fall är det inte spelet i sig som är källan till lärandet, 

utan det fungerar som en drivkraft för eleverna att genomföra de uppgifter de blivit tillde-

lade för att i slutändan bli belönade med något som anses vara roligt. 

3.3 Spel som kan användas i undervisning 

En tidigare studie (Ekström & Tonestam, 2017) visar att det inte enbart är en viss typ av 

datorspel som kan användas för att lära ut det engelska språket. Olika genrer inom spel 

som är skapta för att underhålla har använts för att till exempel låta eleverna öva på att 

samarbeta och kommunicera med varandra. Det är dock de spel som är tillverkade i under-

visningssyfte som oftast används i klassrummen. Dessa spel benämns ofta "serious ga-

mes". De syftar till att försöka efterlikna datorspel skapta i underhållningssyfte, men har 

ändå som tydligt syfte att lära ut någonting. 

Kearney (2005) har i sin undersökning kommit fram till att dessa undervisningsspel inte är 

lika gynnsamma som andra speltyper när det gäller att stimulera elevers motivation. Han 

menar att detta beror på att i dessa spel blir undervisningssyftet för tydligt för eleverna. 

Erhel och Jamet (2013) menar däremot att de spel som är tillverkade för att användas i 

undervisningssyfte har tydligare instruktioner och enligt deras undersökning gav undervis-

ningsspelen eleverna en djupare förståelse än de spel som är skapade för att bara under-

hålla. Spelen hade inte heller någon negativ inverkan på elevernas motivation. Enligt ge-

nomförda undersökningar har instruktioner och hur de presenteras en stor betydelse för 

inlärningen. I sin studie presenterar Erhel och Jamet en undersökning där två grupper av 

elever blev tilldelade samma text att läsa. Deltagarna i den ena gruppen blev tillsagda att 

läsa som om de skulle förbereda sig inför ett prov, medan deltagarna i den andra gruppen 

blev tillsagda att läsa för nöjes skull, på samma sätt som om de hade läst en tidning. Under-

sökningen visade att den första gruppen kunde redogöra för textens innehåll på ett betydligt 
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utförligare sätt än den andra gruppen. Detta menar Erhel och Jamet tyder på att tydliga 

instruktioner och ett tydligt syfte med spelen är av stor vikt, vilket är något som ofta åter-

finns i undervisningsspel. Enligt Kirriemuir (2002) är synen på användandet av datorspel 

som ett verktyg i engelskundervisningen delad bland lärare. Frågan är i vilken omfattning 

datorspel används i engelskundervisningen och vilka faktorer lärare måste ta hänsyn till då 

dessa används. 

3.4 Lärares inställning till användandet av datorspel i 

engelskundervisningen 

Tidigare forskning (exempelvis Ekström & Tonestam, 2017; Kirriemuir, 2002) visar att 

många lärare upplever att det är problematiskt att använda sig av datorspel i sin undervis-

ning då det kräver mycket tid till planering. Dessutom krävs det ett engagemang för att 

sätta sig in i och skaffa kunskap om hur spelen fungerar och vad de går ut på för att förstå 

vad spelen kan lära eleverna. Dessa lärare upplever också att det ofta förekommer tekniska 

problem som de inte kan hantera då de ska använda sig av någon typ av teknik i sin under-

visning. Det finns dock lärare som betonar att fördelarna med att använda sig av datorspel 

i undervisningen uppväger eventuella nackdelar. En lärare i Kirriemuirs (2002) undersök-

ning beskriver till exempel hur användandet av ett strategispel fick även de blygaste ele-

verna att bli engagerade, prata och samarbeta med de andra eleverna. Detta bidrog till att 

de fick chansen att använda och utveckla det engelska språket. I andra fall i Kirriemuirs 

studie har datorspel använts som komplement i undervisningen, då kostnaden för spelen 

har upplevts vara för hög. Datorspelen kan användas i skolan i fler avseenden än att lära 

sig det engelska språket.  

3.5 Vetenskapligt perspektiv 

En av de vetenskapliga teorier som hjälpte mig att belysa det jag ville undersöka var 

Deweys pragmatiska teori om undervisning. Teorin bygger på synsättet att utbildning och 

lärande är en aktiv process där det är elevernas behov och världar som ska stå i centrum 

(Dewey, 1938). Dewey menar också att utbildningssystemet måste styras framåt, mot nya 

vetenskapliga metoder som utvecklar möjligheter att fördjupa och utöka kunskap. Han po-

ängterar vidare att det är uppenbart att det sociala livet har genomgått en radikal och ge-

nomgripande förändring och att undervisningen måste genomgå en lika fullständig föränd-

ring för att kunna betyda något (Dewey, 2004). 
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Eleven är utgångspunkten i undervisningen och det är skolans uppgift att knyta an till hela 

eleven, det vill säga till hem, familj, uppväxt och fritid. Dewey menar att skolan är en 

gemenskap där eleverna inte enbart ska arbeta isolerat med individuella uppgifter, utan att 

de borde involveras i meningsfulla aktiviteter där samarbete och kommunikation krävs för 

att lösa problem. Han poängterar vikten av den enskilda elevens fria växt och utveckling. 

Han menar också att skolan måste föras närmare det samhälle vars syfte den ska tjäna och 

tycker att uppdelningen mellan teori och praktik måste minska.  

3.6 Presentation av datorspel som lärare använder i 

engelskundervisningen 

Som bakgrund till resultatdelen följer nedan en beskrivning av de datorspel, de spel på 

iPads och de spelsidor på internet som lärarna som deltog i enkätundersökningen har angett 

att de använder i sin engelskundervisning. Ytterligare ett spel som omnämns i enkätunder-

sökningen men som inte finns med i beskrivningen nedan är spelet Letter Skills. Detta spel 

har inte gått att få fram någon information om.  

3.6.1 Undervisningsspel 
 

Enligt upphovsmakarna är datorspelet Bingel en digital övärld för årskurs 1–6 med en ö 

för varje årskurs. Varje ö innefattar färdighetsträning kopplad till våra läromedel i svenska, 

engelska och matematik. Med en inloggning får eleverna tillgång till alla ämnen och alla 

övningar. Eleverna börjar på en robinsonö i årskurs 1 och slutar på en storstadsö i årskurs 

6. För varje övning som eleverna gör belönas de med bingelpoäng som de kan använda på 

olika sätt. Detta beskrivs av upphovsmakarna som en motiverande drivkraft för att vilja ta 

sig vidare och genomföra fler övningar. (Hämtad 13 maj, 2018, från http://www.sanoma-

utbildning.se/bingel). Vid en genomgång av spelet framkom det att det finns flera olika 

övningar i spelet som ger eleverna möjlighet att öva på till exempel korrekt engelsk me-

ningsbyggnad samt översättning av engelska ord och fraser till svenska. 

Magic! 6 är ett digitalt läromedel snarare än ett spel. Det beskrivs av upphovsmännen som 

ett bra verktyg för att utmana och stötta eleverna och förbereda dem inför det nationella 

provet samt erbjuda eleverna en möjlighet att stärka sin digitala kompetens. I Magic! 6 

möter eleverna fyra ungdomar från olika länder i den engelsktalande världen och får på ett 

varierat sätt arbeta med reception, produktion och interaktion. Här finns ett stort utbud av 

uppgifter, texter i olika genrer samt utdrag ur lättlästa romaner som lockar till fördjupad 

http://www.sanomautbildning.se/bingel
http://www.sanomautbildning.se/bingel
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läsning. Här får eleverna en varierad träning med möjlighet till repetition. (Hämtad 13 maj, 

2018,frånhttps://www.studentlittera-

tur.se/#9789144121239/Magic!+6+Elevpaket+Digitalt+++Tryckt).  

Spelling Mix är en undervisningsapp som är designad för att utveckla det engelska språket. 

Appen innehåller över 300 vanliga engelska substantiv. Det finns två aktiviteter i appen, 

varav en går ut på att trycka på bokstäver i rätt ordning så att de bildar ett ord som passar 

till en bild som visas. I den andra aktiviteten är bokstäver gömda i en skog och spelaren 

måste trycka på bilden av skogen för att hitta bokstäver och kunna skapa ett ord med dem. 

(Hämtad 13 maj, 2018, från https://itunes.apple.com/us/app/spelling-

mix/id486849628?mt=8). Vid en genomgång av appen framkom det att i det här spelet får 

eleverna möjlighet att träna sin engelska ordkunskap samt stavning. 

Quizlet är en app där eleven själv kan skriva in vad hen behöver träna på. Appen skapar då 

en individuell studieplan med olika uppgifter och spel som gör att eleven får chansen att 

öva på det hen behöver. Appen känner också av vilken svårighetsgrad utmaningarna bör 

ligga på utifrån hur fort spelaren svarar och om svaret är rätt. (Hämtad 13 maj, 2018, från 

https://quizlet.com/features/learn).   

Kahoot kan eleverna logga in på via dator, Ipad eller mobiltelefon. Läraren kan skapa en 

frågesport genom att mata in frågor och svar via valfri webbläsare. Det går att skapa valfritt 

antal frågor, men var och en måste ha fyra svarsalternativ. Förutom själva texten kan även 

bilder och videoklipp läggas till. Deltagarna svarar på frågorna i sina mobiltelefoner och 

Kahoot rättar alla svar direkt. Den deltagare som svarar rätt snabbast får flest poäng medan 

den som svarar fel blir utan. Redan efter första frågan skapas alltså en topplista, och för att 

öka spänningen visas den automatiskt. (Hämtad 13 maj, 2018, från https://pcfo-

ralla.idg.se/2.1054/1.635615/kahoot-guide). Vid en genomgång av Kahoot framkom det 

att det kan användas för att träna på många språkliga förmågor i engelska. Läraren kan 

skapa en frågesport som kan handla om vad som helst. Det skulle till exempel kunna handla 

om hur engelska ord stavas för att öva på stavning eller att översätta engelska ord till 

svenska för att öva på ordkunskap. Frågesporten skulle också kunna handla om något helt 

annat men ändå vara på engelska, för att låta eleverna öva på sin läsförståelse i engelska. 

Read Theory är ett läsförståelseprogram som finns online. Programmet är utvecklat för att 

tillhandahålla eleverna med texter som är på rätt svårighetsnivå. Eleven får svara på frågor 

om texten under läsningens gång för att på så vis utröna på vilken nivå texten bör ligga på. 

https://itunes.apple.com/us/app/spelling-mix/id486849628?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/spelling-mix/id486849628?mt=8
https://quizlet.com/features/learn
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.635615/kahoot-guide
https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.635615/kahoot-guide
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Eleverna kan själva se hur deras läsförståelse utvecklas och när de når nästa nivå (Hämtad 

13 maj, 2018, från  https://www.commonsense.org/education/website/readtheory). Vid en 

genomgång av Read Theory framkom det att med hjälp av detta program får eleven tillfälle 

att utveckla sin läsförmåga i engelska samt öva på sin engelska läsförståelse. 

3.6.2 Underhållningsspel 

Minecraft är ett spel där spelaren är fri att utforska spelvärlden precis som han eller hon 

själv vill. Spelaren är inte bunden att ta någon speciell väg genom spelet. Spelet har inte 

heller någon egentlig början eller slut. Fokus ligger istället på att bygga saker och skapa 

världar – ensam eller tillsammans med vänner. Spelet innehåller tre huvudsakliga spellä-

gen: Kreativitet, Överlevnad och Äventyr. Det kreativa läget går ut på att spelaren bygger 

berg, hus, människor, sjöar, båtar och i princip vad som helst. I överlevnadsläget måste 

material att skapa med istället skaffas genom att bearbeta landskapet. Till exempel behö-

ver spelaren hugga ned träd för att få tag i trä att skapa plankor av. I äventyrsläget hand-

lar det oftast om att ta sig från punkt A till punkt B och undvika fällor eller liknande 

(Hämtad 13 maj, 2018, från  https://www.enkelteknik.se/borja-spela-minecraft-for-barn-

foraldrar#vadgorman). Vid en genomgång av spelet Minecraft framkom det att elever 

kan spela spelet tillsammans i en mindre grupp och på så sätt få tillfälle att öva på att 

samarbeta och kommunicera med varandra på engelska. 

3.6.3 Spelsidor på internet 

Upphovsmännen beskriver att det finns många olika spel på www.elevspel.se som eleverna 

tycker är roliga (Hämtad 11 juni, 2018, från https://www.elevspel.se/amnen/engelska/). 

Vid en genomgång av sidan framkom det att det finns 26 olika ämnen att välja bland. I 

ämnet engelska finns det spel som till exempel ger eleverna tillfälle att öva på vad de euro-

peiska länderna heter på engelska, eller lära sig 200 vanliga verb på engelska. 

Upphovsmännen beskriver www.glosor.eu som en sida som hjälper eleverna att öva på 

glosor på ett roligt sätt (Hämtad 11 juni, 218, från  https://glosor.eu/ ). Vid en genomgång 

av sidan framkom det att den till exempel innehåller memory och spel där du får para ihop 

svenska och engelska ord. 

Upphovsmännen beskriver www.lyricstraining.com som ett nytt sätt att lära ut engelska 

med hjälp av elevernas favoritmusik och dess texter. Tusentals lärare över hela världen 

https://www.commonsense.org/education/website/readtheory
https://www.enkelteknik.se/borja-spela-minecraft-for-barn-foraldrar#vadgorman
https://www.enkelteknik.se/borja-spela-minecraft-for-barn-foraldrar#vadgorman
http://www.elevspel.se/
https://www.elevspel.se/amnen/engelska/
http://www.glosor.eu/
https://glosor.eu/
http://www.lyricstraining.com/
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sägs redan använda sidan för att lära ut det engelska språket på ett motiverande sätt (Häm-

tad 11 juni, 2018, från https://lyricstraining.com/).   

www.ovningsmästaren.se är en sida som innehåller en mängd olika digitala läromedel i 

många olika ämnen och för alla årskurser (Hämtad 11 juni, 2018, från http://ovningsmas-

taren.se/ovningsmastaren/#filter).  
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http://www.ovningsmästaren.se/
http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/#filter
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4. Metod  

Under denna rubrik kommer metoden för att samla in material till undersökningen, analys 

av det empiriska materialet, urval och forskningsetiska aspekter att presenteras. Val av 

undersökningsmetod kommer även att motiveras. I avsnittet följer också en beskrivning av 

begreppen validitet och reliabilitet. 

4. 1 Tillvägagångssätt  

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har enkäter skickats ut till alla lärare 

som undervisar i engelska i årskurs 4–6 i en större kommun i södra Sverige. Jag hade tillgång 

till mailadresserna till alla rektorer i kommunen och skickade därför enkäten till dem och bad dem 

vidarebefordra den till de lärare som undervisar i engelska på deras respektive skolor.  

Jag har valt att använda mig av enkäteter som undersökningsmetod eftersom jag ville få ta 

del av lärares syn på användandet av datorspel i engelskundervisningen. Jag ville ha något 

fler svar än vad som hade varit möjligt att få vid intervjuer. Det var också tidssparande att 

skicka ut enkäter istället för att genomföra observationer på flera olika skolor samt samtala 

med eller intervjua lärare. Enkäten innehåller både flervalsfrågor och öppna enkätfrågor, 

dels för att få svar på hur många som faktiskt använder sig av datorspel i sin engelskun-

dervisning och dels för att få en bild av hur de tror att framtiden med datorspel i undervis-

ningen kan komma att se ut. Frågorna i enkäten är utformade för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. 

Enligt Stukàt (2005) är enkätundersökning en relevant metod när målet är att nå något fler 

människor än vad som är möjligt vid interjuver eller observationer. Författaren menar att 

ett annat skäl att använda enkäter är att undvika den så kallade intervjuareffekten, vilket 

innebär en risk att omedvetet styra intervjuobjektet i en önskad riktning. Enligt Dahmström 

(2011) är det också en stor fördel för respondenten att kunna svara när hen har tid och kan 

sitta ner i lugn och ro. Något som är viktigt är att respondenten upplever att frågorna är 

relevanta. En annan fördel är att respondenten får säga sin mening, ha åsikter och förbli 

anonym. Då enkätfrågor används är det enligt Dahmström också viktigt att man på förhand 

har god kännedom om vad man vill fråga om, annars riskerar man att få svar som inte har 

med saken att göra.  

I denna kvantitativa enkätundersökning används ett så kallat Google-formulär. Enkätverk-

tyget Google-formulär räknar ut resultat och tillhandahåller olika sorters diagram baserat 



13 
 

på deltagarnas svar. Google-formulär visar inte vem som svarat eller inte svarat, där syns 

inga mailadresser eller andra personuppgifter. Detta gör att deltagarna inte kan identifieras. 

Ett missivbrev med information kring undersökningen samt en kort presentation av mig 

själv medföljde mailet då det skickades ut. En länk till enkäten bifogades. 

4.2 Analys av det empiriska materialet 

När enkätfrågorna utformades utgick jag från fyra huvudfrågor som skulle finnas med för 

att säkerställa att studiens frågeställningar besvarades. Dessa är; hur förekommande det är 

med datorspel i engelskundervisningen, om lärare upplever att datorspel i engelskunder-

visningen påverkar elevers motivation och i så fall på vilket sätt, om användandet av da-

torspel i undervisningen har någon inverkan på elevers måluppfyllelse i engelskämnet och 

i så fall på vilket sätt samt hur lärare ser på datorspel som ett verktyg i engelskundervis-

ningen i framtiden.  

När det insamlade materialet skulle analyseras började jag med att kategorisera in lärarna 

svar efter de som använder sig av spel i sin engelskundervisning och de som inte gör det. 

De lärare som använder sig av spel i sin engelskundervisning fick ange vilka spel de an-

vänder. Ett diagram över de spel som används gjordes för att få en bild av vilka spel som 

används och i vilken omfattning de används. Därefter analyserades hur deltagarna motive-

rade varför eller varför inte de använder spel i sin engelskundervisning. Sedan bearbetades 

svaren angående lärarnas upplevelser av huruvida datorspel har någon inverkan på elevers 

motivation och måluppfyllelse. Därefter analyserades och sammanfattades svaren om 

huruvida lärarna tror att datorspel och spel på iPads kommer att få en större roll som verk-

tyg i engelskundervisningen i framtiden. Dessa svar kategoriserades in i tre underkatego-

rier utifrån de lärare som tror att datorspel och spel på iPads kommer att få en större roll 

som verktyg i engelskundervisningen, de som eventuellt tror det och de som inte tror det.  

4.2 Validitet och reliabilitet 

Stukát (2005) påtalar att validitet är ett svårt och mångtydigt begrepp men att det brukar 

förklaras som hur bra ett mätinstrument mäter det man avser att mäta. För att få en hög 

validitet och se till att undersökningen mäter det som den är avsedd att mäta har frågorna 

i enkäten skapats utifrån syftet för undersökningen. Frågorna ställs för att undersöka i vil-

ken omfattning datorspel används i engelskundervisningen, anledningen till att lärarna an-
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vänder datorspel eller inte gör det samt huruvida lärarna upplever att användandet av da-

torspel har någon inverkan på elevers motivation och måluppfyllelse. Bryman (2011) be-

skriver att reliabilitet i grunden handlar om mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Det 

faktum att enkätsvaren granskas och analyseras av enbart en person ger en något minskad 

reliabilitet. Något som också ger en något minskad reliabilitet är att undersökningen är svår 

att genomföra igen med exakt samma respondenter, då respondenterna är anonyma. Att 

utföra upprepade mätningar på samma sätt och sedan mäta korrelationen mellan de olika 

mättillfällena är något man kan göra för att få en högre reliabilitet.     

4.3 Urval  

Enligt Stukát (2005) kallas det för en urvalsundersökning då man gör valet att undersöka 

enbart en del av en grupp. Det är viktigt att definiera vilka som ingår i den populationen. I 

detta fall kommer fokus att ligga på att undersöka hur lärare som undervisar i ämnet eng-

elska i årskurserna 4–6 ser på datorspel som ett verktyg i sin undervisning. Undersökningen 

kommer alltså att utgå från lärares perspektiv och deras erfarenheter, tankar och åsikter 

med avseende på ämnet. Kriterierna för urvalet var att de deltagande lärarna skulle vara 

verksamma i årskurs 4–6 samt inom ämnet engelska. Eftersom studiens frågeställningar 

behandlar arbetet i engelskundervisningen så föll valet naturligt på lärare som undervisar i 

engelskämnet. Eftersom att min utbildning riktar sig mot årskurs 4-6 föll valet på att vända 

sig till yrkesverksamma lärare i just dessa årskurser. Undersökningen genomfördes i en 

stor kommun i södra Sverige för att nå många yrkesverksamma lärare som undervisar i 

engelska i årskurs 4-6. 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

Bryman (2011) beskriver fyra forskningsetiska perspektiv som man bör ta hänsyn till när 

man genomför en undersökning. Jag kommer att använda mig av en enkätundersökning 

vilken har delats ut till lärare som valts ut för att svara på undersökningsfrågorna. Inform-

ationskravet säger att de som deltar i undersökningen måste få veta vad studiens syfte är. 

Detta har sålunda förtydligats i ett missivbrev som medföljde enkäten. Konfidentialitets-

kravet innebär att uppgifter om deltagarna i studien inte får spridas till någon obehörig. 

Informationen måste behandlas konfidentiellt. De som deltar i enkätundersökningen är 

anonyma och inga uppgifter eller information om dem kommer att spridas, vilket också 
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förtydligas i missivbrevet. Deltagande i undersökningen är frivilligt i enlighet med sam-

tyckeskravet och informationen som utvinns i undersökningen kommer enbart att användas 

till min forskning, i enlighet med nyttjandekravet. 
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5. Resultat 

Undersökningen grundar sig på 13 enkäter som har besvarats av lärare som undervisar i 

engelska i årskurs 4–6 på olika skolor i en större kommun i södra Sverige. Här presenteras 

en översikt av resultatet från enkätundersökningen. Först följer en presentation av de olika 

spel som de deltagande lärarna har angett att de använder i sin engelskundervisning. Detta 

för att läsaren ska få en förståelse för vilka spel resultatet behandlar. För att tydliggöra i 

vilken omfattning de olika spelen används kommer resultatet av vilka datorspel, spel på 

iPads och spelsidor på internet att presenteras i cirkeldiagram. Därefter följer en samman-

ställning av lärarnas svar på resterande enkätfrågor. 

5.1 Spel som används i engelskundervisningen 

Svaren på enkätfrågorna visar att 8 av 13 lärare använder något typ av datorspel eller spel 

på Ipad i sin engelskundervisning. Spelen som används är: Magic! 6, Bingel, Spelling Mix, 

Letter Skills, Quizlet, Kahoot, Minecraft och Read Theory. Spelsidor på internet som an-

vänds är: www.elevspel.se, www.glosor.eu, www.lyricstraining.com och www.ovnings-

mastaren.se.  

Av de 8 lärare som använder något typ av spel säger 3 lärare att de använder sig av spelet 

Bingel. 1 av 8 använder Magic! 6. 1 av 8 använder Spelling Mix. 1 av 8 använder 

LetterSkills. 1 av 8 använder Quizlet. 1 av 8 använder Kahoot. 1 av 8 använder Minecraft. 

1 av 8 använder Read Theory. Av dessa spel är det enbart Minecraft som är ett underhåll-

ningsspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. beskriver i vilken omfattning de olika datorspelen och apparna, som lärarna angett i enkäten, 

används i engelskundervisningen. 
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FIGUR 1.
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Av de 8 lärare som använder något typ av datorspel säger 4 lärare att de använder sig av 

spelsidan www.elevspel.se. Ytterligare en lärare skriver att hen inte använder sig av dator-

spel i sin undervisning ännu, men att www.elevspel.se skulle vara det som hen skulle börja 

med. 2 av 8 använder sig av www.glosor.eu. 1 av 8 använder sig av 

www.lyricstraining.com. 1 av 8 använder www.ovningsmastaren.se. 

Figur 2. beskriver i vilken omfattning de olika spelsidorna på internet, som lärarna angett i enkäten, används 

i engelskundervisningen. 

5.2 Anledningar till att lärare väljer att inkludera/inte inkludera 

datorspel och spel på iPads i sin engelskundervisning 

De lärare i studien som använder sig av datorspel i sin engelskundervisning beskriver att 

de gör det för att de upplever att det är motiverande för eleverna och att det speglar deras 

intressen. Några av lärarna beskriver att de tycker att det är ett bra komplement till läro-

böckerna och att det är ett bra sätt att variera sin undervisning. Lärarna påtalar att spelen 

används främst för att träna på sådant som de tidigare gått igenom på lektionerna samt för 

att träna på, och befästa, ordkunskap och glosor. 

De lärare som inte använder sig av datorspel i sin engelskundervisning säger att detta beror 

på att de spel de har tillgång till inte intresserar eleverna samt att det inte finns tillräckligt 

stor tillgång till datorer eller iPads på skolorna där de arbetar. 2 av lärarna upplever att de 

kan för lite om datorspel och därför inte prioriterar att inkludera dem. En lärare säger att 

hen i år 4-6 börjar med att lära ut grunderna för språket och att tiden som finns till förfo-

gande känns för kort. Läraren beskriver att hen upplever att de läromedel som hen använder 
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FIGUR 2.
Elevspel Lyrics Training Glosor Övningsmästaren
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är tillräckliga. Hen kan tänka sig att använda spel om hen får något presenterat för sig som 

går enkelt att använda och fungerar även vid kortare lektionspass. Ytterligare en lärare 

säger att hen helt enkelt inte har kommit igång med att använda datorspel i sin engelskun-

dervisning. 

5.3 Hur lärare upplever att användandet av datorspel/spel på 

iPads i engelskundervisningen inverkar på elevers motivation till 

att lära 

De lärare som använder datorspel i sin engelskundervisning upplever alla att det på något 

sätt inverkar på elevernas motivation att lära sig. Några av lärarna beskriver att de upplever 

att eleverna tycker att det är roligt att använda sig av ett spel för att träna på stavning och 

läsförståelse i engelska. De upplever att motståndet att komma igång med lektionen mins-

kar då något typ av spel används. Lärarna nämner också att spelen är ett sätt att lära sig på 

ett lekfullt sätt och att motivationen kan höjas i och med att det är många av eleverna som 

ägnar sig åt att spela datorspel på sin fritid och alltså har ett intresse för det. Flera av lärarna 

poängterar också att datorspel erbjuder dem en möjlighet att variera sin undervisning och 

använda sig av olika arbetssätt, vilket bidrar till att öka elevernas motivation att lära sig. 

5.4 Hur lärare upplever att användandet av datorspel/spel på 

iPads i engelskundervisningen inverkar på elevers 

måluppfyllelse i engelskämnet 

Några av lärarna upplever att detta är svårt att svara på, då de inte anser sig använda dator-

spel i sin engelskundervisning i tillräckligt stor utsträckning för att det ska gå att mäta. 

Majoriteten svarar dock att de upplever att inkluderandet av datorspel i undervisningen har 

haft en positiv inverkan på elevernas måluppfyllelse i engelska. En lärare nämner att hen 

har sett ett förbättrat resultat vid glosförhören. Många av lärarna poängterar dock vikten 

av att välja spel som ska användas i undervisningen med omsorg och att det måste finnas 

ett tydligt syfte med uppgifterna/apparna/spelen för att de ska kunna vara säkra på att 

materialet som används uppfyller målet och utvecklar elevernas lärande. En lärare nämner 

också att hen vet att de elever som spelar datorspel hemma är mycket duktiga i engelsk-

ämnet, både när det kommer till att tala, skriva och förstå talad engelska. En annan lärare 
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menar att det enbart är elever i behov av särskilt stöd som höjer sin måluppfyllelse i eng-

elskämnet då de får tillfälle att spela ett spel. Hen upplever att spelen motiverar dessa elever 

och att de tack vare det presterar bättre, 

5.5 Hur lärare ser på datorspel som ett verktyg i 

engelskundervisningen i framtiden 

8 av 13 lärare svarar att de absolut tror att datorspel och spel på iPads kommer att få en 

större roll som verktyg i engelskundervisningen i framtiden. De skriver att de tror att den 

ökade tillgången till datorer och iPads kommer att bidra till ökad användning av och till-

gång till olika spel samt interaktiva och digitala läromedel. En lärare skriver att det finns 

många pedagogiska spel med engelska instruktioner, vilket hen tror är givande att förankra 

i undervisningen. En annan lärare beskriver spelen som en naturlig plattform inom elever-

nas egna intresseområden. En lärare poängterar dock att det är en förutsättning att spelen i 

framtiden med enkelhet kan användas. Hen beskriver att det i dagsläget tar 30 minuter att 

logga in på datorerna och att detta gör att momentet ofta väljs bort. 

4 av 13 lärare svarar att datorspel och spel på iPads eventuellt kan komma att få en större 

roll som verktyg i engelskundervisningen i framtiden. En lärare skriver att det skulle un-

derlätta om spelen anpassades mer efter åldersgruppen och var tydligt kopplade till de mål 

som ska uppnås. 

1 av 13 tror inte att just spel kommer att få en större roll som verktyg i engelskundervis-

ningen, men att interaktiva läromedel kommer att bli vanligare. 

5.6 Resultatsammanfattning  

Efter att ha granskat det empiriska materialet kan det konstateras att mer än hälften av de 

lärare som har besvarat enkäterna använder datorspel eller spel på iPads i sin engelskun-

dervisning. Det spel som används av flest lärare är Bingel och den spelsida på internet som 

flest lärare använder sig av är www.elevspel.se, dessa ingår i kategorin undervisningsspel. 

Av de lärare som använder sig av spel i sin engelskundervisning beskriver flest att de gör 

det för att det ökar elevers motivation till att lära. De som inte använder sig av spel i sin 

engelskundervisning anger att de främsta anledningarna till detta är den bristande till-

gången till datorer och iPads samt att de känner att de saknar den kunskap om spel som 

krävs för att kunna använda dem på ett givande sätt i sin undervisning. Av de lärare som 

http://www.elevspel.se/
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använder sig av spel i sin engelskundervisning säger de flesta att de upplever att det har en 

positiv inverkan både på elevernas motivation och måluppfyllelse i engelskämnet. En lä-

rare säger att hen har sett ett bättre resultat på elevernas glosförhör då hen har inkluderat 

spel i engelskundervisningen. En annan lärare nämner dock att det är svårt att mäta ef-

tersom hen inte använder datorspel i så stor utsträckning. Mer än hälften av de 13 lärare 

som besvarade enkäten är övertygade om att datorspel och spel på iPads kommer att få en 

större roll som verktyg i engelskundervisningen i framtiden. Av de övriga tror de flesta att 

datorspel och spel på iPads eventuellt kommer att användas mer i engelskundervisningen 

i framtiden. Enbart en lärare svarar att hen inte alls tror att just datorspel kommer bli mer 

aktuella, hen tror däremot att interaktiva läromedel kommer att bli vanligare. 
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6. Diskussion 

Under denna rubrik knyts resultatet an till syfte och frågeställningar varpå följer metoddis-

kussionen och slutligen resultatdiskussionen. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på i vilken omfattning lärare i årskurs 4–6 an-

vänder sig av datorspel i engelskundervisningen och om de i förekommande fall upplever 

att det har en inverkan på elevers motivation och måluppfyllelse. Utifrån resultatet på 

enkätfrågorna kan det konstateras att många lärare som undervisar i engelska i årskurs 4-6 

idag använder sig av datorspel, spel på iPads eller någon form av digitalt läromedel i sin 

undervisning. De flesta av lärarna upplever också att användandet av spel i 

engelskundervisningen har en positiv inverkan både på elevernas motivation och 

måluppfyllelse i engelskämnet. 

6.1 Metoddiskussion 

I denna undersökning blev det ett stort bortfall då enbart 13 lärare som undervisar i 

engelska i årskurs 4-6 i kommunen besvarade enkäten som skickades ut. Detta kan bero på 

att enkäten i första hand skickades till alla rektorer i kommunen, som ombads att 

vidarebefordra den till berörda engelsklärare på deras respektive skolor. Troligtvis hade 

enkäten fått ett större gensvar om jag på något vis kunnat nå ut till respondenterna direkt. 

Eftersom att enkäten i första hand skickades till rektorerna måste de ta sig tiden att skicka 

enkäten vidare för att de lärare som är relevanta för studien ska få ta del av den. Det finns 

en risk att inte alla rektorer vidarebefordrade enkäten och att alla lärare då inte nåddes av 

den. För att styrka undersökningens resultat hade jag gärna sett att fler lärare hade besvarat 

enkäten. Jag anser dock fortfarande att den valda metoden för undersökningen är den som 

är bäst lämpad för att besvara studiens frågeställningar, då metoden kan ge ett mer 

generaliserbart resultat. För att kunna skapa en generell översikt samt möta syftet med 

undersökningen, det vill säga att ta reda på i vilken omfattning lärare använder sig av 

datorspel i sin engelskundervisning, krävs det något fler svar än vad som hade varit möjligt 

att få vid genomförande av intervjuer eller observationer. Något som styrker 

undersökningen och ökar validiteten är att frågorna i enkäten var utformade på ett sätt som 

gjorde att undersökningens frågeställningar besvarades. 
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Något som jag har upplevt problematiskt vid användandet av enkäter i undersökningen är 

det faktum att om det har dykt upp frågor, eller om något har känts otydligt, kring svaren i 

enkäten har det inte funnits någon möjlighet att låta respondenten klargöra eller förklara 

vad hen menar. Exempelvis var det en lärare som svarade både ja och nej på frågan om 

hen använde datorspel i sin engelskundervisning eller inte. Hen hade sedan angivit att hen 

använder sig av Magic! 6 i sin engelskundervisning. Detta kan tolkas som att hen inte är 

säker på att Magic! 6 kan definieras som ett datorspel, eller så kan det vara så att hen inte 

anser sig använda det i tillräckligt stor utsträckning för att bara ange svaret ja. Det skulle 

också kunna vara så att respondenten har råkat trycka fel. Ytterligare ett exempel på ett 

problem är att jag inte har kunnat hitta någon information om spelet Letter Skills som en 

lärare svarar i enkäten att hen använder i sin engelskundervisning. Eftersom att enkäten 

har skickats ut till lärarna via rektorerna på deras respektive skolor, samt att lärarna som 

besvarat enkäten är anonyma, är det inte möjligt att komma i kontakt med den lärare som 

har angett att hen använder sig av detta spel. 

Eventuellt skulle studien haft ett annat utfall om urvalet för undersökningen varit 

annorlunda. I denna undersökning begränsades urvalet till lärare som undervisar i engelska 

i årskurs 4-6. Omfattningen av användandet av datorspel i undervisningen skulle eventuellt 

kunna se annorlunda ut i andra ämnen. Användandet av datorspel i undervisningen skulle 

också kunna skilja sig om en annan årskurs hade granskats. 

6.2 Resultatdiskussion  

Enligt övergripande mål och riktlinjer i Lgr11 (Skolverket, 2017) ska läraren ansvara för 

att eleverna får ta del av olika arbetssätt och arbetsformer. Även Mitchell (2014) betonar 

vikten av att använda olika metoder och tillvägagångssätt, då inget framställningssätt är 

optimalt för precis alla elever. Med tanke på detta är det glädjande att se att många av de 

lärare som besvarat enkäten inte är rädda för - samt tar sig tid - att inkludera ett tämligen 

nytt arbetssätt i sin engelskundervisning. Lärarna beskriver själva hur användandet av da-

torspel eller spel på iPads skapar en variation av undervisningsformer i engelskundervis-

ningen och att detta i sig motiverar och fångar upp fler elever. Lärarna beskriver också i 

enkäten hur de använder datorspel och spel på iPads i sin engelskundervisning för att möta 

elevernas intressen och därigenom skapa en motivation till att lära. Detta går i linje med 

Deweys pragmatiska teori om undervisning (2004), enligt vilken han beskriver hur elevens 

behov och värld bör stå i centrum för utformningen av undervisningen. Han påtalar också 
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vikten av att skolan och utbildningssystemet följer med i samhällets och individens per-

sonliga utveckling. Resultatet av enkätundersökningen visar att många lärare, i enlighet 

med Deweys pragmatiska teori om undervisning, ser fördelar med att möta elevernas in-

tressen för att skapa motivation hos eleverna och samtidigt följa med i den samhälleliga 

utvecklingen.  

Resultatet av undersökningen visar också att några av lärarna använder sig av digitala läro-

medel i sin engelskundervisning. Trots att dessa läromedel inte är renodlade spel i samma 

anda som till exempel Minecraft, kan även de innefatta spelliknande övningar och uppgif-

ter. De lärare som använder sig av digitala läromedel upplever även att detta ”bryter av” 

den ordinarie undervisningen samt skapar variation som motiverar och fångar upp eleverna 

samt bidrar till en ökad måluppfyllelse. 

Efter att ha analyserats respondenternas svar kan det utläsas att lärarna har svårt att mäta 

huruvida inkluderandet av datorspel eller spel på iPads i engelskundervisningen kan ge en 

ökad måluppfyllelse då de inte känner att de använder det i tillräckligt stor utsträckning. 

En lärare nämner dock att hen har sett ett högre resultat på glosförhören efter att eleverna 

har fått använda datorspel för att öva. När det kommer till huruvida inkluderandet av da-

torspel eller spel på iPads i engelskundervisningen kan bidra till en ökad motivation för 

eleverna är alla lärare överens om att spelen inverkar på elevernas motivation. En lärare 

drar en koppling mellan motivation och måluppfyllelse. Hen menar att om eleverna känner 

sig motiverade kommer det att bidra till en ökad måluppfyllelse. Även Parker och Lepper 

(1992) konstaterar att det finns många teorier som visar att motivation ligger till grund för 

hur effektivt elever tar till sig ny kunskap 

Tidigare forskning (exempelvis: Ekström & Tonestam, 2017; Kirriemuir, 2002) har visat 

att lärare ser en problematik med att använda sig av datorspel i sin undervisning. De upp-

lever själva att de saknar den kunskap som krävs för att kunna inkludera spel i sin under-

visning, både vad gäller tekniken och spelen i sig. Forskningen visar också att tillgången 

till tekniska hjälpmedel inte är tillräckligt stor. Denna problematik är något som även har 

visat sig i resultatet av enkätundersökningen. I enkätundersökningen framkommer det att 

några av lärarna hade kunnat tänka sig att använda sig av datorspel och spel på iPads i 

större utsträckning i sin engelskundervisning om tillgången till datorer och iPads hade varit 

större. En lärare förklarar också att det i nuläget tar cirka 30 minuter för eleverna att logga 

in på datorerna, vilket gör att det inte finns mycket undervisningstid kvar. På grund av 



24 
 

detta väljs momentet bort. Att utöka tillgången till datorer och iPads är en ekonomisk fråga 

för varje individuell skola. Om denna tillgång ökar är det troligt att inkluderandet av da-

torspel, spel på iPads och även digitala läromedel och hjälpmedel ökar. För att återkoppla 

till Deweys (2004) tankar om att skolan måste följa med i samhällets och individens ut-

veckling, tror jag att det är viktigt att ta tillvara det intresse för datorspel och liknande som 

finns hos många elever och använda det som ett verktyg i engelskundervisningen. Resul-

tatet av undersökningen visar att intresset och engagemanget för att inkludera datorspel 

och spel på iPads i engelskundervisningen finns hos många lärare. För att en utveckling 

inom området ska vara möjlig krävs det dock att skolor gör en satsning på att införskaffa 

fler tekniska hjälpmedel samt medel öronmärkta för utbildning av lärarkåren. I vilken ut-

sträckning detta är möjligt och kommer att genomföras är en fråga för framtiden. 

En tidigare studie (Ekström & Tonestam, 2017) visar att undervisningsspel är de spel som 

används mest i engelskundervisningen. Enkätundersökningen i denna studie visar på 

samma resultat då enbart ett av alla de spel som respondenterna har angett att de använder 

kan kategoriseras som ett underhållningsspel. 

Det skulle vara intressant att undersöka vidare i vilken omfattning datorspel och spel på 

iPads används i engelskundervisningen för att motivera och öka måluppfyllelsen hos elever 

i behov av särskilt stöd samt eventuellt om, och i så fall hur, eleverna själva upplever att 

datorspelen inverkar på deras lärande i engelska. I denna studie har det framkommit att 

digitala läromedel är något som används i engelskundervisningen. Det skulle vara spän-

nande att göra en jämförelse av digitala läromedel och läroböcker i engelska för att se vilket 

av dessa verktyg som har mest inverkan på elevernas måluppfyllelse. 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

7. Referenser  

Adamsson, L., Alfredsson, S., Minten, E., Norrestam, S., Persson, A., Persson, J., & 

Sahlin, N. (2017). Vetenskap och beprövad erfarenhet - Skola. Lund: Media-tryck, Lunds 

universitet.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Dahmström, K. (2015). Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk 

undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Dewey, J. (1938). Experience and education. USA: Kappa Delta Pi. 

Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur och Kultur. 

Einarsson, J. (2015). Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. 

Ekström, S., & Tonestam, A. (2017). The Gaming Classroom - Integrering av datorspel i 

klassrummet och dess inverkan på kommunikationsförmågor i engelska. (Självständigt 

arbete, Jönköping University). 

Erhel, S., & Jamet, E. (2013). Digital game-based learning: Impact of instructions and 

feedback on motivation and learning effectiveness. Volume 67, September 2013, Pages 

156-167. 

Hugo, M. (2013). Från motstånd till framgång – att motivera när ingen motivation finns. 

Stockholm: Liber. 

Kelleher, M. (2014). Reading, Writing, Gaming. Hämtad 27 april, 

2018, från http://blog.nwp.org/educatorinnovator/2014/05/05/reading-writing-

gaming/. Structure Theme.  

Kirriemuir, J. (2002). The relevance of video games and gaming consoles to the Higher 

and Further Education learning experience. JISC  

Kroksmark, T. (1997). Undervisningsmetodik som forskningsområde. Lund: 

Studentlitteratur. 

Liu, M., Horton, L., Olmanson, J., & Toprac, P. (2011). A study of learning and 

motivation in a new media enriched environment for middle school science. Education 

Technologie Research Development, 59 (2011), pp. 249-265. 

http://blog.nwp.org/educatorinnovator/2014/05/05/reading-writing-gaming/
http://blog.nwp.org/educatorinnovator/2014/05/05/reading-writing-gaming/


26 
 

Mitchell, D. (2014). Inkludering i skolan – undervisningsstrategier som fungerar. 

Stockholm: Författaren och Natur & Kultur. 

Parker, L.E., & Lepper, M. R. (1992). Effects of fantasy contexts on children's learning 

and motivation: Making learning more fun (62). American Psychological Association, 

Washington: United States.  

Prensky, M. (2006). Don´t Bother Me Mom- I´m Learning! Paragon House: Minnesota.  

Sandberg, J., Maris, M., & Hoogendoorn, P. (2014). The added value of a gaming context 

and intelligent adaptation for a mobile learning application for vocabulary learning, 

(76). University of Amsterdam, Informatics Institute: the Netherlands. 

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

(rev. 2017). Stockholm: Skolverket.  

Stukàt, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur.   

Sundqvist, P. (2009). Extramural English matters: Out-of-school English and its impact 

on Swedish ninth graders’ oral proficiency and vocabulary. PhD, Karlstad University 

Studies, 2009:55: Karlstad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

8. Bilagor 

8.1 Enkät 
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8.2 Missivbrev 

Till dig som arbetar som engelsklärare i årskurs 4-6 inom grundskolans verksamhet. 

Hej! 

Mitt namn är Amanda Tonestam och jag studerar till grundskollärare vid högskolan i 

Jönköping och skriver nu mitt examensarbete. Jag har valt att undersöka i vilken 

omfattning lärare i årskurs 4–6 använder sig av datorspel och spel på iPads i 

engelskundervisningen och om de i så fall upplever att det har en inverkan på elevers 

motivation och måluppfyllelse. 

Jag följer Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer kring hur det grundläggande 

individskyddskravet ska följas vad det gäller informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagandet är frivilligt och ni kan när som 

helst avbryta ert deltagande.  

För att komma till enkätfrågorna så följer du länken nedanför. OBS! För att komma in på 

länken behöver ni hålla in Ctrl och klicka på länken. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz14zFAb3jt_GnCVpyrBULGUsizbJykO

HrF8H2AQ_LJq2utA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

Handledare för mitt examensarbete är Annika Denke som är universitetslektor i engelska, 

annika.denke@ju.se  

Om du har frågor kring undersökningen så kan du kan nå mig på 

amanda.tonestam@gmail.com  

Tack på förhand! 

Mvh, Amanda Tonestam 


