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Abstract:  
Digitala spel har blivit alltmer populära och lättillgängliga i dagens samhälle, och 
nästan alla, särskilt i den yngre generationen, spelar någon typ av spel. Forskning 
har visat att spel kan ha en positiv inverkan på elevers andraspråksinlärning genom 
bland annat ökad motivation och bättre receptiv språkförmåga. Speciellt onlinespel 
ger utmärkta förhållanden att lära sig engelska eftersom spelen oftast är på engelska, 
samt att kommunikation, som oftast sker på engelska, med spelare från andra länder 
är nödvändig för att prestera bra i spelen. Den här studien visar med hjälp av en 
gruppintervju och tre individuella intervjuer, att eleverna själva ser onlinespel ha en 
övervägande positiv inverkan på deras motivation och lärande inom engelska som 
andraspråk. Förutom att de upplevde att de lärde sig mer naturlig engelska i spelen 
berättade de att engelskan i skolan blev roligare eftersom de kunde följa lektionerna 
lättare. 
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1. Introduktion 
I media debatteras det mycket om de negativa effekter som spel kan ha, bland annat hur 

beroendeframkallande de kan vara och hur barn blir besatta aggressiva och asociala (Dufva, 

2016; Sundell, 2010; Svensson, 2014). Men det skrivs väldigt lite om de positiva effekterna, 

vilket är märkligt eftersom det finns forskning som visar på att de kan hjälpa elever att 

förbättra problemlösningsförmågan, bidra till ökat logiskt tänkande, och hjälpa elever med 

andraspråksinlärning (Chen & Yang, 2013; Peterson, 2010; Peterson, 2013; Tsekleves et al., 

2014). Därför är det viktigt att det forskas mera i hur spel kan användas för att främja, till 

exempel, motivationen hos elever så att lärare inte instinktivt undviker spel i undervisningen 

på grund av vad de läst eller sett på nyheterna.  

Den här undersökningen kommer att fokusera på hur elever själva ser på sambandet mellan 

digitala spel och motivation och lärande inom engelska som andraspråk. Eftersom över 90% 

av elever spelar någon typ av digitala spel i dagsläget (Christofferson & Dahlquist, 2011, s. 4) 

kommer den här undersökningen att begränsas genom att endast fokusera på onlinespel, det 

vill säga spel där man spelar tillsammans med andra spelare över internet eller ett nätverk. 

Anledningen till att just onlinespel valts är för att förutom att spelare behöver kunna engelska 

för att ta sig vidare eller förstå specifika funktioner i spelen, spelar man också med andra 

spelare, ofta från andra länder. När spelare från olika länder med olika språk ska 

kommunicera behövs därför ett lingua franca, vilket ofta är engelska. 

Språklärare måste kunna variera undervisningsplaneringen, inte bara för att eleverna ska få 

ett större ordförråd och lära sig nya fraser, men också för att alla elever inte nödvändigtvis är 

intresserade av samma saker. Eftersom engelska är så användbart inom onlinespel skulle detta 

möjligtvis kunna fungera som en motiverande faktor för eleverna. Samtidigt skulle elevers 

spelande kunna leda till en motsatt effekt om engelskan de använder i spel skiljer sig för 

mycket från den engelska de lär sig i skolan. Det vill säga om de själva känner att de är 

duktiga på engelska när de spelar spel, men känner att det är främmande och svårt med 

engelska när de är i skolan på grund av att engelskan de lär sig där kanske är mer formell eller 

bara annorlunda jämfört med hur den är när de spelar spel. Därför är det viktigt att det forskas 

mera i hur eleverna själva tänker kring digitala spel och engelska som andraspråk. 

 

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med den här undersökningen är att bidra till kunnandet om digitala spels inverkan på 

elevers motivation och lärande inom engelska som andraspråk, både när det gäller språket 

generellt och skolengelskan. Mer specifikt syftar undersökningen att ta reda på hur elever 

själva anser att deras motivation och lärande påverkas av digitala spel.  

 

Undersökningen syftar till att svara på följande frågeställning. 

 

- På vilket sätt, om alls, anser elever på gymnasienivå som spelar regelbundet att deras 

motivation och lärande inom engelska som andraspråk påverkas av att de spelar 

onlinespel utanför skolan? 
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2. Bakgrund 
I denna del kommer tidigare forskning att presenteras. Först kommer termen ”onlinespel” 

definieras närmare för att klargöra för läsaren vad som räknas som ett onlinespel i 

undersökningen. Eftersom den här undersökningen är relaterad till undervisningen i den 

svenska gymnasieskolan tas också kopplingar till styrdokument upp.  

 

2.1. Definiera spel, digitala spel och onlinespel 
Dunkels och Lindgren (2014, s. 77) beskriver spel som lek, fast med regler, och menar att 

detta är vad som främst skiljer lek och spel. De kategoriserar också spel efter genrer som 

simuleringar, rollspel, lajv, strategispel, brädspel, kortspel, datorspel och spel för surfplattor 

och mobiltelefoner. Exempel på bräd- och kortspel är Schack, UNO och Fia med knuff, och 

några exempel på datorspel är League of Legends, World of Warcraft och Counterstrike. 

Denna undersökning intresserar sig endast för datorspel, det vill säga ”spel som spelas på 

datorer” (Dunkels & Lindgren, 2014, s. 84). Detta eftersom onlinespel förutsätter att det är ett 

datorspel1. 

Termen onlinespel, så som den används i den här uppsatsen, ska inte förväxlas med online 

gambling eller online casinospel. Definitionen av onlinespel som används i den här 

undersökningen är därmed densamma som Adams (2014, s. 471-473) använder sig av: 

 
[…]the term online games refer to multiplayer distributed games in which the players’ 

machines are connected by a network. (This is as opposed to multiplayer local games in 

which all the players play on one machine and look at the same screen.) It doesn’t 

include games that are distributed over the Internet but have no multiplayer gameplay, 

such as Bejeweled. It does include games played over a local area network (LAN), 

however; these also qualify as online games. 

 

Deltagarna i den här studien har tagit del av samma definition som ovan för vad som räknas 

som ett onlinespel. 

 

2.2. Tidigare forskning 
Det finns forskning som visar att digitala spel har en positiv inverkan på språkinlärning (Chen 

& Yang, 2013; Peterson, 2010; Peterson, 2013; Tsekleves et al., 2014) men det finns också 

forskning som visar på att digitala spel har en negativ inverkan på den kommunikativa 

förmågan, kan leda till problematiskt beteende, och att de är beroendeframkallande (Griffiths, 

2010; Ruzic-Baf, Strnak & Debeljuh, 2015; Stetina et al., 2011).  

Tseklevs, Cosmas och Aggoun (2014), genomförde en studie om användandet av serious 

games, spel som innehåller moment som inkluderar undervisning, i skolan. De nämner att 

skolor ofta använder serious games för att utnyttja den motiverande effekten de har på 

eleverna, men att de oftast inte tar hänsyn till spelen när de planerar undervisningen, utan bara 

ser dem som en motivationshöjare vid sidan av ordinarieundervisningen (Tseklevs et al., 

2014, s. 173, 175). 

Ray, Powell och Jacobsens (2015) studie handlar om hur villiga lärare är att inkludera spel 

i undervisningen. Där genomfördes en enkät för 41 lärarstuderande för att ta reda på hur de 

ser på spel i undervisningen. De konstaterar sedan att även fast de flesta medgav att spel kan 

påverka inlärningen positivt så skulle de inte inkludera spel i sin undervisning, och att de 

tvivlade på att de skulle lyckas göra det på ett bra sätt.  

Vidare menar Gee (2005, s. 1) att det finns många kommersiella spel, spel som inte är 

specifikt utformade för inlärning, som är utmärkta learning games, och att man därför bör 

undersöka hur bra dessa spel kan fungera i undervisningen. Han påpekar att serious games 

                                                 
1 Med undantag för konsoler som Xbox, Playstation och Nintendo Wii, vilka också kan ses som ett slags datorer. 
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ofta har lägre budget än kommersiella spel, och att detta ofta ges som en anledning till varför 

de sällan är lika bra. Gee (2005, s. 1-2) konstaterar också att spelande uppmuntrar till kritiskt 

tänkande, ökad problemlösningsförmåga, samt starkare strategisk förmåga. Gee (2007 s. 205) 

skriver: 

 
[Video games] operate with—that is, they build into their designs and encourage—good 

principles of learning, principles that are better than those in many of our skill-and-drill, back-

to-basics, test-them-until-they-drop schools. 

 

Han tillägger också att spel fortfarande inte alls har nått sin maximala potential, utan de 

kommer fortsätta att utvecklas och bli bättre och bättre. 

Jan Henze och Heinz Mandl (2014) skriver i sin artikel om olika teorier I relation till 

spelande och lärande, bland annat tar de då upp motivationsteori. De skriver ”digital games 

are able to generate an enormous amount of motivation which leads to intensive, sustained 

and emotional engagement with the game contents and mechanisms” (Henze & Mandl, 2012, 

s. 20). Med det menas att spel kan generera motivation, som i sin tur ofta leder till att spelare 

på egen hand lär sig olika färdigheter som de kan använda när de spelar, och i vissa fall lär de 

sig att göra egna modifieringar på spelet (Henze & Mandl, 2012, s. 20). De nämner också att 

det som gör inlärning via spel unikt är att spelaren oftast inte upplever processen att lära sig 

genom spelet som svår eller ansträngande (Henze & Mandl, 2012, s. 20). 

En studie utförd i Sverige av Sylvén och Sundqvist (2012) handlar om huruvida spel kan 

fungera som hjälpmedel för andraspråksinlärning utanför skolan. De samlade in data från 86 

elever i årskurs 5 via en enkät, dagböcker och tre prov. Resultaten i deras studie visade på ett 

klart samband mellan hur mycket tid som lades ner på spel och deras resultat i proven, ju 

mera tid eleverna la ner på spel, desto bättre presterade de. Enligt Sylvén och Sundqvists 

(2012, s. 315-317) studie lämpar sig spel speciellt bra för att förbättra ordförrådet, och de 

menar därför att lärare bör (och är skyldiga att) uppmuntra elever till aktiviteter, inklusive 

spel, som kan gynna andraspråksinlärningen utanför skolan. Deras studie visade också att 

elever som spelade mycket spel fick bättre resultat på läs- och hörförståelsedelarna av 

nationella provet i engelska (Sylvén & Sundqvist, 2012, s. 315). 

 

2.3. Koppling till styrdokument 
Enligt läroplanen ska elever kunna använda ”modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011, s. 10). Modern 

teknik skulle bland annat kunna syfta på onlinespel. Det står också att undervisningen ska 

behandla ”olika typer av fiktion” (Skolverket, 2011, s. 54), och ’fiktion’ definieras i det här 

fallet som ”sångtexter, tecknade serier, myter, spelfilmer och tv-spel” (Skolverket, 2015, s.9). 

Sylvén och Sundqvist (2012, s. 315-317) argumenterar för att lärare bör, och är skyldiga att, 

rekommendera spel på samma sätt som de rekommenderar böcker och filmer för 

engelskainlärning. 

Det finns därmed delar av styrdokumenten där digitala spel tas upp, men inte hur de bör 

användas i undervisningen. Den svenska läroplanen är dock målstyrd, vilket innebär att 

läraren själv får avgöra hur den vill uppnå dessa mål. Tsekleves, Cosmas och Aggoun (2014, 

s. 166) påpekar att till och med i de länder som kommit längst med implementeringen av spel 

i undervisningen, USA, Australien och EU-länderna, är spel inte en obligatorisk del av 

undervisningen. Även om tv-spel nämns i läroplanen är det därmed inte obligatoriskt att 

inkludera dem, en lärare kan välja att bara ta upp sångtexter och spelfilmer, utan att inkludera 

tv-spel i undervisningen över huvud taget. 
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3. Teoretiska perspektiv 
I den här delen kommer de teoretiska aspekter som analysen utgår ifrån att presenteras. 

 

3.1. Sociokulturellt perspektiv 
Vygotsky (1978, s. 14) påpekar att språket är människans viktigaste redskap, och att det är 

vad som får oss människor att kunna tänka logiskt och lösa problem, vilket också är vad som 

skiljer oss människor från djurriket. Vygotskys sociokulturella perspektiv, att människan är en 

biologisk, social, kulturell och historisk varelse, kan förklara hur spel som verktyg har 

potential att hjälpa elever lära sig engelska. När eleverna spelar digitala spel medierar de sina 

handlingar genom datorer, konsoler eller mobiltelefoner, och hamnar på så vis i en unik 

situation som de annars inte skulle befinna sig i (Säljö, 2015, s. 90-91). Säljö (2015, s. 91) 

skriver ”när vi lär oss använda fysiska redskap som medierande resurser, kan vi göra sådant vi 

aldrig skulle klara av med våra naturgivna förmågor.” Spel kan därmed ge elever mentala 

redskap, såsom begrepp och strategier, som de sedan kan utnyttja i skolan. Den tekniska 

utvecklingen har alltid påverkat oss i allt vi gör och hur och vad vi lär oss. Säljö (2000, s. 81) 

menar att ”[m]ediering innebär att våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed 

färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap.” Onlinespel inkluderar 

sociala aktiviteter där spelare samarbetar och måste kommunicera med varandra, och eftersom 

spelen är på engelska, och spelarna ofta har olika modersmål, är det viktigt att spelare av 

onlinespel kan tillräckligt bra engelska för att kunna samarbeta effektivt. Spel som ett 

intellektuellt redskap kan alltså användas för att få möjligheten att använda engelska i 

praktiken och samtidigt utveckla språkliga strategier, vilket i sin tur också skulle kunna 

påverka deras motivation att lära sig språket.  

Vygotsky menade också att människan är i ständig utveckling, och att hon lär sig med 

hjälp av ”more capable peers” (Vygotsky, 1978, s79; Säljö, 2015, s. 99). Vygotsky menar 

därmed att vi blir stöttade av dessa peers att lära oss olika ”kulturellt relevanta kunskaper” 

(Säljö, 2015, s. 99), som till exempel engelska. När elever spelar onlinespel är de i ständig 

kontakt med andra spelare, vilket innebär att de också bör ha möjlighet att lära sig av 

varandra. 

 

3.2. Behaviorism 
En annan teori som den här undersökningen kan relateras till är behaviorismen, vilken ofta 

associeras med B. F. Skinner (Säljö, 2015, s. 29). Utgångspunkten i behaviorismen är att 

”…beteenden som belönas förstärks” (Säljö, 2015, s. 31). Det handlar då om stimuli och 

respons, vilket innebär att ett beteende resulterar i antingen en belöning eller en bestraffning 

beroende på om önskat beteende uppnåtts eller ej (Säljö, 2015, s. 31). När eleverna spelar spel 

där de behöver engelska för att ta sig vidare, och kanske får någon belöning i spelet, får de 

stimuli att lära sig engelska (åtminstone så mycket som spelet kräver av dem). Händer det ofta 

nog att engelskan är lösningen på olika hinder i spelen så är det troligt att det skulle ge en 

positiv effekt på inlärningen. Samtidigt kan engelskan hjälpa eleverna att skapa nya kontakter 

inom spelen, vilket också skulle fungera som stimuli för att lära sig kommunicera bättre på 

engelska.  

Behaviorismen baseras på tre huvudantaganden: det första är att inlärning manifesteras 

genom att beteendet förändras, det andra att beteendet formas av omgivningen, och det tredje 

att principerna för beröring och positiv förstärkning är centrala för att förklara 

inlärningsprocessen (Wu et al., 2011, s. 266). Elevernas förändrade beteende manifesteras i 

form av att de använder sig av engelska istället för svenska, och detta för att spelet, det vill 

säga omgivningen, är på engelska och därmed kräver att eleverna anpassar sig för att de ska 

kunna få ut så mycket som möjligt av spelet. Och det är när de gör framsteg i spelet som de 

får positiv förstärkning. 
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3.3. Self-determination theory (SDT) 
Även om behaviorismen kan relateras till motivation är det i huvudsak en lärandeteori. Self-

determination theory (SDT) skiljer sig från behaviorismen i att den förklarar motivation utan 

att fokusera på belöningar (Ryan et al., 2011, s. 230). Hense och Mandl (2014, s. 22) menar 

att motivation påverkas av tre faktorer, kompetens, självbestämmande och social koppling2. 

Kompetens innebär att man har kontroll och kan påverka och bemästra en situation, vilket 

möjliggörs kontinuerligt i spel (Ryan et al., 2011, s. 230). Med självbestämmande menas att 

aktiviteten valts av individen själv och att denne har möjlighet att sträva efter sina egna mål 

och intressen (Hense & Mandl, 2014, s. 23; Ryan et al., 2011, s. 230). Detta relaterar till 

studien eftersom eleverna med största sannolikhet själva valt spel som fritidssysselsättning. 

Sist nämns social koppling, vilket Hense och Mandl (2014, s. 23) menar är detsamma som att 

tillhöra en gemenskap, vilken kan bestå av likasinnade individer eller jämlikar. Hense och 

Mandl (2014, s. 23) fortsätter med att poängtera att onlinespel har en enorm potential att 

uppfylla denna tredje faktor tack vare virtuella världar, karaktärer och kulturer, samt 

möjligheten att träffa andra individer genom spelet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Egen översättning av competence, autonomy och relatedness. 
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4. Metod 
I det här avsnittet presenteras studiens metod som bestod både av en gruppintervju med sex 

elever på en gymnasieskola i en förort i Stockholm, och individuella intervjuer med 

ytterligare tre studenter på en vuxenutbildning.  Tanken från början var att alla som 

intervjuades skulle vara gymnasieelever, men åldersskillnaden och de olika skolformerna 

bidrog till en ökad variation på deltagarna, med målet att få så många unika svar som möjligt. 

Efter att intervjuerna var genomförda distribuerades också en digital enkät som komplement 

till intervjuerna, men svaren från intervjuerna bedömdes som tillräckliga och mer relevanta 

för studien än de som enkäten producerade, och därför togs dessa inte med i slutändan. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av de teoretiska perspektiv som beskrivs i kapitel 3, 

det sociokulturella perspektivet, SDT, och behaviorismen. Studien är också inspirerad av 

hermeneutiken som enligt Hyldgaard (2008, s. 32) innebär att man istället för att försöka 

förklara, försöker förstå och tolka. Hon fortsätter med att det är människan som ska förstås 

och tolkas, samt att människan ”betraktas som utrustad med ett inre bestående av vilja, 

känslor, meningar och dispositioner” (Hyldgaard, 2008, s. 32). Det är utifrån detta teoretiska 

resonemang deltagarna betraktades i intervjuerna. Deras vilja, känslor, meningar och 

dispositioner påverkar hur de ser på spel och en eventuell koppling till motivation och lärande 

inom engelska som andraspråk, och därför måste deras svar tolkas och förstås. 

 

4.1. Intervjuer 
Enligt Bryman (2015, s. 340-341) är det svårt att definiera exakt vad kvalitativ forskning är, 

och att man brukar, även om det är problematiskt, beskriva den utifrån vad kvantitativ 

forskning inte är. Han menar att den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskning är att den kvantitativa forskningen är mer inriktad på siffror, och den kvalitativa på 

ord. Med detta menas att kvalitativ forskning inte producerar mätbara resultat på samma sätt 

som kvantitativ forskning. Istället är den kvalitativa forskningen tolkningsinriktad, det vill 

säga att datan inte bara samlas in och framställs, utan också måste tolkas (Bryman, 2015, s. 

341-342). Anledningen att denna undersökning gjorts kvalitativt är att målet inte är att få ett 

generaliserbart resultat, utan att isolera enskilda fall för att ta reda på hur olika individer 

tänker kring onlinespel och dess koppling till motivation och lärande inom engelska.  

Intervjuer som metod valdes främst på grund av flexibiliteten som kommer med denna. 

Enkäter hade också fungerat som datainsamlingsmetod, och det hade kanske varit enklare att 

få elever att gå med på att skriva en enkät än att vara med på en intervju. Men i enkäter finns 

inte möjligheten att ställa följdfrågor, och det finns heller ingen möjlighet att förklara frågorna 

ifall deltagarna skulle ha missförstått någon del av dessa. Intervjuerna var semi-strukturerade, 

vilket innebär att det fanns en klar struktur, men följdfrågorna styrdes efter deltagarnas svar 

(Bryman, 2015, s. 415). Intervjuerna spelades in och har sedan transkriberats i Microsoft 

Word. Talspråk och pauser har inte tagits med i transkriberingarna av intervjuerna eftersom 

dessa inte dömts relevanta för studien. 

 

4.1.1. Material 
Materialet består av en gruppintervju och tre enskilda intervjuer. Dessa spelades in vid 

intervjutillfällena, och har sedan transkriberats. Det är transkriberingarna som utgör materialet 

som ska analyseras i den här undersökningen. Fem pojkar och en flicka deltog i 

gruppintervjun, och de tre elever som intervjuades enskilt var också pojkar. Eleverna som 

deltog i gruppintervjun var 16-17 år gamla vid intervjutillfället, och eleverna på 

vuxenutbildningen var alla 19 år gamla. Deltagarnas ålder är alltså 16-19 år, och skiljer sig 

därmed inte med mera än tre år.  
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4.1.2. Urval 
När materialet skulle samlas in fick eleverna i klassen som skulle tillfrågas veta, en vecka i 

förväg, att jag skulle komma och intervjua några av dem. Deras engelskalärare frågade dem 

hur många som spelade onlinespel på fritiden, och om de kunde tänka sig att bli intervjuade. 

Dagen intervjuerna skulle göras blev de informerade igen, med mera detaljerad information 

om vad som räknas som ett onlinespel, hur intervjuerna skulle gå till och ungefär hur länge 

det skulle ta. De tillfrågades samtidigt om vilka som spelar onlinespel på fritiden, och endast 

elever som sa att de spelar onlinespel intervjuades. Detta urval gjordes eftersom den här 

undersökningen fokuserar på gymnasieelever som spelar regelbundet, och intervjufrågorna 

var specifikt anpassade efter elever som spelar onlinespel. Förutom detta skulle ett 

slumpmässigt urval göras, men eftersom endast totalt nio elever var villiga att medverka så 

fick samtliga delta. Målet var att få lika många pojkar som flickor till intervjuerna, men det 

var endast en flicka i klassen (där gruppintervjun gjordes) som sa att hon spelar onlinespel, 

och ingen av de kvinnliga eleverna som tillfrågats på vuxenutbildningen sa att de spelade 

heller. Samtliga deltagare läste ämnet Engelska på gymnasienivå, det vill säga kurserna 

Engelska 5, Engelska 6 eller Engelska 7, eftersom målet med undersökningen är att ta reda på 

hur elever på gymnasienivå ser på kopplingen mellan onlinespel och engelskainlärning. 

 

4.2. Etiska aspekter 
De etiska principer som följts i den här undersökningen är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2015, s132). 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om syftet i undersökningen, samt att 

deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta medverkandet när som helst (Ibid, s. 132). Med 

samtyckeskravet menas att deltagarna själva får bestämma om sin medverkan (Ibid, s. 132). 

Konfidentialitetskravet är till för att skydda deltagarnas identitet. Deltagarnas personliga 

uppgifter ska därför ”behandlas med största möjliga konfidentialitet” (Ibid, s. 132). 

Nyttjandekravet går ut på att data, samt personuppgifter, som insamlats inte används för något 

annat syfte än forskningsändamålet (Ibid, s. 132).     

Deltagarna i undersökningen blev informerade både muntligt och via ett informationsbrev 

(se bilaga 1) om syftet med undersökningen, vad det insamlade materialet skulle användas till, 

att de skulle vara anonyma, att de inte behövde svara på frågor de inte ville svara på, att de 

kunde avbryta intervjun när som helst, samt att de kunde dra sig ur undersökningen även efter 

intervjun utan att ange orsak. De fick också veta att allt insamlat material i form av 

transkriberingar och inspelningar skulle raderas efter undersökningens godkännande, eller 

senast sex månader från intervjutillfället. 

De tre elever som intervjuades enskilt blev också informerade om att deras deltagande inte 

skulle påverka deras betyg på något sätt. Detta för att alla tre studerade på den skola där jag 

själv arbetar, och två av dem i en klass som jag undervisar. Dock är det andra lärare som 

sätter betyg åt alla tre elever, och detta blev de informerade om för att de inte skulle känna sig 

pressade att gå med på intervjun. Vad gäller deras anonymitet är det väldigt många elever3 

som går på skolan, och kurserna är bara 10-20 veckor långa, vilket innebär att eleverna inte 

kommer vara igenkänningsbara. Eftersom samtliga deltagare var över 15 år gamla krävdes 

inte föräldrarnas medgivande för att de skulle få delta i intervjuerna. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Över 1000 elever per år. 
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5. Resultat 
I det här avsnittet presenteras och analyseras resultaten från intervjuerna. Resultaten är 

uppdelade i tre huvudteman, bakgrundsfrågor och spelvanor, engelska i spelen, och engelska i 

skolan. För att skydda deltagarnas identitet är alla namn som anges i detta kapitel 

pseudonymer. 

 

5.1. Bakgrundsfrågor och spelvanor 
De fem första intervjufrågorna handlade om ålder, vilken typ av spel eleverna spelade och i 

hur stor utsträckning de spelade. Intervjufrågorna presenteras i sin helhet i bilaga 2. 

Tanken med dessa frågor var att få en bild av deltagarnas spelvanor, samt att kunna 

kategorisera eleverna efter inriktning på gymnasiet. Svaren på fråga 1-5 presenteras i en tabell 

nedan. De tre första studenterna, Niklas, Johan och Kristian, är de deltagare som intervjuades 

enskilt, och Fredrik, Jonas, Amanda, Viktor, Oskar och Simon är de som deltog i 

gruppintervjun. 

 
Tabell 1 - Bakgrundsinformation och spelvanor hos deltagare 

Namn Utbildning Typ av spel Tid som läggs på 

spel varje vecka 

Hur länge 

personen har 

spelat spel 

Niklas Komvux Overwatch 10 timmar 12 år 

Johan Komvux Battlefield Någon timme 12-13 år 

Kristian Komvux Real time 

strategy spel 

10-20 timmar 12 år 

Fredrik Naturvetenskaps-

programmet 

Call of Duty 

(CoD), FIFA 

Mindre än 10 

timmar4 

4 år 

Jonas Naturvetenskaps-

programmet 

Minecraft, CoD, 

League of 

Legends (LoL) 

Mindre än 10 

timmar 

13 år 

Amanda Naturvetenskaps-

programmet 

Storyspel, 

Counterstrike 

Mindre än 10 

timmar 

6-8 år 

Viktor Naturvetenskaps-

programmet 

FIFA, CoD, 

Minecraft 

10 timmar men 

ibland mer 

6 år 

Oskar Naturvetenskaps-

programmet 

Counterstrike, 

LoL 

10 timmar 8 år 

Simon Naturvetenskaps-

programmet 

Counterstrike, 

CoD, FIFA, 

Smite 

10 timmar 9-10 år 

 

De vanligaste typerna av onlinespel i den här undersökningen var first person shooters (FPS), 

som ofta utspelar sig i krig där man ska använda olika vapen för att skjuta sin motståndare, 

real time strategy (RTS) spel, som också ofta har krig som tema, går ut på att man ska 

utveckla strategier för att vinna över sin motståndare genom att till exempel bygga upp en 

armé för att förstöra fiendens armé, dessa spel liknar ofta schack, men skillnaden är att allt 

sker i realtid, vilket innebär att det inte finns lika mycket tid att tänka. Sportspel var också 

bland de populäraste spelen, och dessa är simuleringar av sporter som fotboll, tennis, ishockey 

etc. och har samma regler som i de sporter de simulerar. Ett annat spel som var populärt är 

Minecraft som är i en genre för sig, det finns inget mål i spelet, utan det går att göra väldigt 

många olika saker som att bygga olika saker, slåss med monster, förstöra saker (i spelet), och 

                                                 
4 De som sa ”mindre än 10 timmar” sa att de spelar ungefär 10 timmar per vecka, fast oftast lite mindre. 
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mycket mer. Förutom två avvikande svar sa de flesta deltagare att de spelar ungefär 10 

timmar i veckan eller lite mindre. Alla deltagare utom en började spela onlinespel innan 

tonåren. 

 

5.2. Engelska i spelen 
När det gäller hur viktigt det är att kunna engelska när man spelar onlinespel, och hur ofta 

eleverna behövde använda engelska när de spelar varierade svaren. Johan svarade på frågan 

om hur viktigt det var att kunna engelska för att kunna ta sig vidare i de spel han spelar: 

 
Johan: Jag skulle säga att det är A och O! Alla pratar engelska där, så ja det är väldigt viktigt. 

Intervjuare: Precis, hur är det med själva spelen då? Måste man kunna engelska för att förstå 

hur man ska spela eller är det bara för kommunikationen det behövs?  

Johan: Ja och nej. Oftast är de på engelska, fast du kan ju ha textat också medans du spelar, så 

ibland kan man ha att det står på svenska, men att de pratar på engelska. 

 

Men i gruppintervjun var de flesta överens om att det var viktigt att kunna engelska: 

 
Intervjuare: Och hur viktigt är det att kunna engelska för att kunna ta sig vidare i de här 

spelen? 

Amanda: Allt är ju på engelska i spelen. 

Fredrik, Jonas, Simon: Ja, precis, mm.  

Amanda: Om man ska förstå vad man ska göra så måste man ju kunna engelska. 

Viktor: Vissa kan inte engelska heller i spelet, och det kan vara irriterande.  

Oskar: Laget blir ju bättre om alla kan kommunicera på engelska.  

[…] 

Fredrik: Om du vill köra competitive5, då är det ju bra om alla kan förstå varandra. 

Simon: Det beror på lite vilket spel man spelar och så. Vissa har ju lite svenska. 

 

I huvudsak är det mest kommunikationen med andra spelare som tas upp, både i intervjun 

med Johan och gruppintervjun, men även att spelen också är på engelska och att man måste 

kunna engelska för att ta sig vidare. Kristian däremot menade att det är bakgrunden i spelet 

som man går miste om ifall man inte kan engelska: 

 
Kristian: Idag så skulle jag säga att det är… För mig så känns det ju att det är jätteviktigt. Just 

för att i alla spel… Eller inte i alla spel då, men om man tar spel som är mer online då, när du 

spelar med andra spelare. Då har du rätt stor vikt på engelska eftersom det är det universella 

språket man kommunicerar med… Men sen så också när det är single player spel, när du spelar 

ensam, om man inte kan engelska då så kan det vara lite svårt att förstå själva bakgrunden i 

spelet, det vill säga själva historien i spelet. Och det känns ju för mig att det är den viktiga 

delen, för det är på sätt och vis som att läsa en bok, vissa spel då, beroende på hur bra de är. 

 

För Kristian handlar det därmed inte alltid om att engelskan är lösningen på eventuella hinder, 

utan den är en förutsättning för att följa handlingen i spelet. Denna aspekt togs inte upp av de 

andra deltagarna, men det är ett annat sätt att se på engelskans användning i spel.  

Samtliga deltagare tog upp kommunikation av olika slag som exempel på 

engelskaanvändning i spelen, eller att man behöver engelska för att läsa instruktioner, men 

Kristian berättade om hur han fått hjälp med engelskan av andra spelare: 

 

                                                 
5 Med competitive menas att spelare tävlar för att vinna för att nå en så hög rankning som möjligt för att få 

eventuella priser (oftast i digitalt format, men i vissa fall kan det handla om pengar), eller för att ta sig vidare till 

eventuella världsmästerskap, beroende på vilket spel det är (”Call of Duty World League”). 
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Kristian: Det har ju vart när man kommunicerar med varandra. För det är så jag lärde mig 

engelska i början. Jag lärde mig ju inte engelska i skolan, kan man säga. […] Oftast då var det 

att om man stötte på något ord man inte förstod, ja på den tiden då, när man inte höll på så 

mycket med nätet då, eller det var inte lika vanligt att man googlade allt som det är idag, då 

skrev man ju bara att ”vad betyder det här ordet” så kunde man få en annan sorts förklaring, och 

det ledde ju till att ens vokabulär bara växte och växte, och till slut blev språket flytande. 

 

Samtidigt som engelska behövs för att kunna kommunicera med andra spelare i spelen så kan 

mötet med dessa spelare, enligt Kristian, bidra till ökad inlärning av engelska som ett 

främmande språk.  

Eleverna i gruppintervjun sa att det beror mycket på vilket spel man spelar, och hur man 

spelar det, när det kommer till hur ofta man kommunicerar med andra spelare: 

 
Jonas: Ja det är nästan… Det beror ju på, men det är väldigt mycket. Fast i CoD kan det ju va 

att man bara spelar för att spela, för att ha kul. Väldigt oseriöst och så, så då kanske man inte 

pratar lika mycket. Men om man spelar seriöst så är det ju nästan hela tiden.  

Intervjuare: Hur är det för er andra, pratar ni också med andra? 

Amanda: Jag pratar inte så mycket när det är competitive. Men när det är mera att spela bara 

för att ha kul så skriver jag med andra. 

Simon: Jag brukar muta folk 

Intervjuare: Muta? 

Simon: Vissa hör man såhär barn skrika, eller att man hör ljud i bakgrunden. Så jag mutar 

dessa. 

[…] 

Oskar: Ja om du kör till exempel Counterstrike. Om du kör competitive där, då måste du prata 

typ hela tiden.  

Fredrik: Där brukar det vara mest ryssar 

Oskar: Ja det är mycket ryssar också som inte riktigt kan engelska, så det blir lite svårare, men 

oftast måste du prata mycket för att det är mycket som händer hela tiden. 

 

I gruppintervjun fanns det därmed de som pratar mera när de spelar seriöst, och Amanda 

svarade tvärt om. Simon menar att kommunikation inte alltid är positivt och kan medföra 

distraherande moment, vilket leder till att han mutar (försvenskning av engelskans ”mute”, så 

han menar att han stänger av ljudet) vissa spelare som har mycket bakgrundsljud. Men de lade 

väldigt lite fokus på vem det är man spelar med, något som togs upp mera i de individuella 

intervjuerna. I de individuella intervjuerna var svaren enligt nedan: 

 
Niklas: Ja om man pratar ihop sig med laget om vad man ska göra för att ta över pointsen […] 

Det beror ju lite på andra också, men det brukar vara under hela gamen och så. 

 
Johan: ja det är väl varje gång jag spelar.  Mer eller mindre. […] det beror på lite vem man 

spelar med också, men oftast har man ju några åsikter man har att skriva till motståndarna 

också, och då blir det ju att skriva på engelska. Så det kan vara före, under eller efter spelet. 

 

Kristian: Alltid. Det är väldigt ovanligt att jag kommunicerar på något annat språk än engelska, 

om man då inte spelar med såna man känner då[…] 

 

Engelska används således i stort sätt i alla moment av deras spelande, med undantag för 

Kristian de gånger han spelar med såna han känner (som har svenska som modersmål).  Men 

Niklas och Johan påpekar också att ”det beror ju lite på andra också” och ”det beror på vem 

man spelar med,” så de är alla eniga om att det finns undantag. 



 

14 

 

När deltagarna tillfrågades om hur de kommunicerar med andra spelare och vilket 

kommunikationssätt de känner sig mest bekväma med varierade svaren en del. Två uppgav att 

de endast kommunicerar via text, men samtliga övriga deltagare berättade att de använder 

både text och ljud. Alla utom en av deltagarna uppgav att de föredrar att kommunicera via 

text, dock uttryckte vissa av dem att de inte har problem med något av kommunikationssätten: 

 
Niklas: Det är både med, vad heter det, både med text och ljud. 

Intervjuare: OK. Och vilket kommunikationssätt känner du dig mest bekväm med? 

Niklas: Jag känner att jag skriver bättre än jag pratar, men det fungerar med båda. 

 
Kristian: Jag brukar föredra att skriva just för att jag känner att man kan lättare formulera 

meningar. […] Men jag har aldrig haft några svårigheter med engelska. 

 

Oskar, som var den enda som föredrog ljud som kommunikationssätt svarade: 
 

Oskar: När man pratar, för då kan man liksom fortsätta spela medans man pratar när man spelar 

utan att man behöver liksom stanna upp och skriva. Så känner jag i alla fall. 

 

Oskar berättade dock att detta delvis var på grund av att han har dyslexi, vilket gör det svårare 

att kommunicera med text på grund av att han anser att det är svårt att stava. Men flera 

påpekade också att det beror på vilket spel det är, för i vissa spel kan man endast 

kommunicera med ljud, och andra endast med text. Och i vissa spel så hinner man inte skriva, 

utan ska man kommunicera så har man endast tid med ljud. 

 

5.3. Engelska i skolan 
Nästa avsnitt i intervjun handlade om engelska i skolan. På en öppen fråga om vad eleverna 

tycker är svårast i engelskan svarade de flesta deltagarna att de tyckte att prata var svårast (4 

av 9), men många uttryckte att det kan vara svårt att lyssna (3 av 9) också. Två deltagare 

tyckte att det var svårast att skriva på engelska. 

Viktor kommenterade: 

 
Viktor: Det är lite svårt att säga… vi tar ett exempel, nationella provet. Prata och skriva är 

enkelt, men att lyssna… asså vissa när de pratar engelska så förstår man inte alls, asså absolut 

inte. Fast, fast om vi ser på filmer så förstår man engelskan enkelt, men asså, det varierar. Det 

beror på personens uttal också. 

 

För Viktor verkar det vara mest dialekter och uttal som gör det svårt, och möjligtvis miljö.  De 

som sa att prata är svårast förklarade att detta var för att de inte pratar så ofta, eller att de hade 

problem med uttalet. De två deltagare som sa att skriva är svårast motiverade det med att det 

är svårt att skriva när man väl ska försöka skriva något ”seriöst”, samt att en av dem hade 

dyslexi och därför har problem med stavning. 

När de tillfrågades om vad de tycker om ämnet engelska i skolan varierade svaren en hel 

del. Niklas svarade: 

 
Niklas: Jag tycker det är ganska värdelöst faktiskt. 

Intervjuare: Jaha, kan du berätta mer? 

Niklas: I alla fall när jag gick i grundskolan och gymnasiet så tyckte jag inte att jag lärde mig så 

mycket engelska i skolan. 

Intervjuare: Har du alltid tyckt att det är så? 

Niklas: ja hela tiden. Det är väl… klart man lärt sig lite men, jag tycker att jag lärt mig mycket 

mer från andra grejer än i skolan. 

Intervjuare: Till exempel? 
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Niklas: TV, filmer, serier, spel… 

 

Det var flera som nämnde att de lärde sig grammatik och regler i skolan, men att de lärde sig 

att använda språket på ett mer naturligt sätt hemma när de spelar. Kristian såg inte heller 

skolan som viktig för att lära sig engelska: 

 
Kristian: Ja, jag kom ihåg genom gymnasiet, jag gjorde knappt uppgifter där heller, men jag… 

men det var just för att det kändes nästan som att det var för lätt... Så kan jag också känna lite nu 

också då att det är inte uppgifterna som är svåra, utan det är snarare att jag inte känner 

motivationen. Det blir inte så att jag känner att ”nu måste jag göra de här uppgifterna”… Jag vet 

att jag kan göra dem, men det är väl mera att jag inte haft lusten kan man säga. 

 

I Kristians fall är det därmed för lätt vilket har lett till att han har tappat motivationen att göra 

uppgifterna. I gruppintervjun däremot höll alla med om att engelska var kul, och att de 

antagligen tyckte så eftersom de ansåg att engelska är lätt. De nämnde också att de såg 

engelska som något viktigt som de kommer ha nytta av efter skolan. Jonas jämförde engelska 

med spanska och svarade enligt nedan: 

 
Jonas: Jag skulle säga att jag tycker det är ganska enkelt. […] jag har gått på spanska, och där 

har jag nästan inte lärt mig nånting. Så jag kan nästan ingen spanska, och engelska kan jag 

väldigt mycket, och jag känner också att jag nästan inte fått nånting i skolan, utan det mesta har 

man fått hemma då när man spelar eller kollar på film eller vad det nu är… 

Intervjuare: OK, och har ni alltid tyckt så eller är det något som ändrat den senaste tiden? 

Jonas: Ja när jag var mindre tyckte jag det var väldigt svårt med engelska. Och sen var det så att 

jag började spela, kolla på film och sånt också. 

 

Precis som Niklas så anser inte Jonas att han lär sig lika mycket i skolan som hemma med 

spel och filmer. Han menar att hans spelande har haft en positiv inverkan på hans 

engelskainlärning, och han har börjat känna att det är enkelt istället för svårt, som tidigare. 

Dock behöver det inte vara enbart spel som påverkat eftersom han nämner filmer också.  

När de tillfrågades om de tror att deras spelande påverkar hur de ser på engelska i skolan, 

gav de varierande svar, Niklas till exempel svarade: 

 
Niklas: Nä inte direkt… det är väl lite andra, vad heter det, hur man pratar och så, skillnader 

mellan spel och skolan. 

 

Förutom att engelskan i spel och i skola skiljer sig (vilket tas upp i fråga 13) anser han inte att 

det påverkat hur han ser på engelska i skolan. Johan och Kristian däremot menade att spelen 

hjälpt dem att lära sig engelska, och att det är därför de klarar sig så bra i ämnet engelska nu:  

 
Johan: Det har ju hjälpt mig en bra bit på vägen måste jag säga. Jag skulle inte kunna va där jag 

är nu om det inte vore på grund av spelandet. Tror jag i alla fall. 

 

Kristian: Ja det skulle jag väl säga eftersom det var genom spelen min engelska växte, och hur 

jag lärde mig engelska. Men det jag kände var viktigt då av det man lärde sig i skolan var 

grammatiken. Man lär sig inte korrekt grammatik genom spelen… Genom spelen så lär du dig 

språket, men sen att kunna använda språket korrekt, det är det man lär sig genom skolan, för det 

är där du får lära dig språkreglerna. 

 

De tycker alltså båda att spelen hjälpt dem att utveckla sin engelska, men Kristian påpekar 

också att man utvecklar olika delar av språket i spel och i skolan. Också i gruppintervjun 

trodde de att spelandet påverkade deras syn på engelska i skolan positivt: 
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Jonas: Ja det tror jag, för som sagt med spanskan då så tyckte jag det var väldigt tråkigt då, och 

det var nog mest för att jag inte förstod nånting… Men i engelskan så förstår jag ju det mesta, så 

då blir det roligare. 

Fredrik: Jag håller med… Det påverkar, spelandet påverkar engelskan. Det blir ju roligare 

liksom. 

Amanda: Ja det känns ju mera aktuellt när man har användning för det man lär sig i skolan. 

 

Det kan vara intressant att notera att förutom Niklas, som tyckte att engelskan i skolan var 

”värdelöst,” var det ingen av deltagarna som sa att de kände att deras syn på engelskan i 

skolan påverkats negativt av spelande. 

På frågan om det är någon skillnad på engelskan de använder i spelen och den engelska de 

använder i skolan, svarade de flesta att det finns en klar skillnad.  

 
Niklas: I spel då är det ju såna här mer slang, det är ju mer asså, prat-engelska. I skolan då är det 

ju mer, lite mer seriösa ord, på vilket sätt man pratar på och så. Sen är det ju mycket mer 

svordomar i spel också. 

 

Johan: Ja faktiskt. Oftast är det såhära, ord som folk inte använder speciellt ofta. Men men det 

tycker jag är roligt ändå. Man få lära sig nya ord i skolan, och då vet jag att jag ökar min 

vocabulary […] 

 

Kristian: […] Jag brukar inte använda så mycket förkortningar och sådär. Men det man ser 

online är ju då att man skriver inte alltid i korrekt form heller… Till exempel så använder man 

inte alltid punkt. Just för att när man skriver online, eller kommunicerar online, är just då att…. 

Du kan ju inte riktigt tolka en persons kroppsspråk, utan du tolkar det de skriver… […] 

 
Jonas: Ja… i skolan är det ofta att man skriver längre texter och man använder mer 

komplicerade ord och så, samtidigt som hemma är det oftast kortare… asså meningar, och inte 

lika bra uppbyggd engelska.  

Oskar: Det känns som att engelska man använder i spel och så känns mer som… och engelska 

man ser i filmer och sånt, sån engelska man faktiskt använder… 

Jonas: Mer naturlig…  

Oskar: Ja exakt, mycket av engelskan man får i skolan är liksom ord som man aldrig kommer 

använda, kanske man gör det nån gång i sitt liv men… ja… 

Amanda: Jag håller med, det är ofta saker man inte använder så ofta… 

 

Det verkar i huvudsak vara vilka ord som används och hur korrekt engelskan är grammatiskt 

eller hur välstrukturerade meningarna är som anses vara skillnaden mellan engelska i spel och 

engelska i skolan. Flera påpekar att de sällan har användning för den engelska de lär sig i 

skolan och att engelskan de använder i spel känns mer naturlig och mer användbar. En 

anledning till att språket ser annorlunda ut i spelen kan också ha att göra med, som Kristian 

nämnde, att man inte kan tyda de andras kroppsspråk. 

Fråga 14, ”hur tror du lärarna ser på onlinespel?”, var tänkt att ta reda på om lärare 

uppmuntrar elever att spela spel på samma sätt som lärare ofta rekommenderar böcker eller 

inte. Svaren varierade en del mellan deltagarna, men samtliga tyckte att det finns ett visst 

motstånd från lärarna. 

 
Niklas: det beror helt på vad det är för lärare och så. Om de själva har spelat tidigare, eller om 

de inte har gjort det, hur gamla de är och så också. 

Intervjuare: OK, men över lag, till exempel de lärare du har haft, tror du att det är vanligare att 

de sett onlinespel som något positivt eller negativt?  

Niklas: Jag tror inte att de har tänkt på att man lär sig så mycket som man faktiskt gör i spelen.  
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Intervjuare: OK, tror du att de ser någon koppling alls mellan spel och engelskainlärning? 

Niklas: Det tror jag inte. 

 

Johan: Det är underskattat tycker jag. Eh, men det är ju liksom den största… det är ju större än 

film, större än TV, så det är någonting man borde kolla in på. […] 

Intervjuare: […] Tror du att det finns lärare som ser på onlinespel som något positivt? 

Johan: Det tror jag definitivt särskilt om de spelat själva. Men sen beror det på vem man frågar 

också. Vissa har den här gamla inställningen att allting är negativt, att man bara sitter 

fastklistrad vid datan, lär sig ingenting, gör inte sina läxor. Men man lär sig mycket där måste 

jag säga. 

 

Kristian: Jaa, under grundskolan och gymnasiet så skulle jag väl säga att de flesta ser ner på 

det. Men jaa… det ses väl inte så bra då, men jag tror att bilden av att spelen kan användas för 

att lära sig språket förbättras över tiden. Just för att du använder språket, och man brukar ju säga 

att det bästa sättet att lära sig ett språk är genom att åka till det landet…. Man har ju inte alltid 

den möjligheten, och ett sätt att lära sig engelska är genom att spela online. Du kommer i 

kontakt med språket, du är tvungen och använda dig av språket för att kunna umgås med 

människorna som är där. 

Intervjuare: Mmm, är det något du upplevt själv då, att det är någon brytande trend… att det 

börjar bli mera accepterat hos lärare då alltså? 

Kristian: Ja, jag har ju inte träffat så många engelskalärare så då, men jag tror att mera nya 

lärare från den yngre generationen så blir det lite mer lättare att acceptera, att de är mer öppna 

för den delen av lärandet. Jag vet ju att ”Anders”(lärare på skolan), han, jag vet att han spelar, så 

han är ju mer öppen för att man kan lära sig på det viset för att ja, du kommer i kontakt med 

språket så mycket. 

 

Att det beror mycket på läraren verkar de flesta överens om. Men de är ändå eniga om att det inte ses 

som något positivt över lag bland lärare. Kristians filosofiska ståndpunkt att det kan fungera som ett 

alternativ till att åka till andra länder för språkbad låter som att det borde vara bättre än böcker och 

filmer, men ändå känner de att lärarna ser ner på spelande. Gruppintervjun gav också liknande svar, 

och de tar också upp att lärare gladeligen rekommenderar böcker och filmer, men inte spel. 

 

Fredrik: Det beror ju på… Om det tar tid från läxorna så kanske man inte tycker det är 

jättejättebra, men annars så tror jag… Jag har vart med om några lärare som liksom uppmuntrar 

till att kolla på just engelska filmer och sådär. 

Intervjuare: Så vad tror ni är allmänt det vanligaste? Att lärare är för eller emot eller helt 

neutrala till onlinespel? 

Oskar: Jag tror nog det kan vara så att de flesta är nog emot det. Det känns som att det kan vara 

lite nyare, asså unga lärare som växt upp med tv-spel och sånt, de kanske är lite mer för. 

Jonas: Mmm, jag tror också det beror mycket på hur mycket lärarna själva har upplevt asså spel 

och engelska i… på internet. 

Amanda: Oftast är de väl emot det, de rekommenderar ofta böcker och filmer, men inte spel. 

Viktor: Ja, håller med.  

Simon: Oftast emot, de tycker man slösar tid. 

 

Samtliga deltagare upplever därmed att lärare ser spelande som slöseri med tid eller att det 

helt enkelt inte medför något positivt, med undantag för lärare som själv har erfarenhet av 

spelande.  

När de tillfrågades om de tror att det finns något samband mellan att spela mycket spel och 

vilket betyg man får i engelska, svarade de inte helt entydigt. 

 
Niklas: Ja… Klart man kan lära sig mycket, men det beror förstås på vilka man spelar med, men 

spelar man med amerikanare, engelsmän till exempel så lär man sig mycket snabbare och 

mycket mer på en gång. 
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Intervjuare: OK, är det något du upplevt själv också? 

Niklas: Ja, det har klart gjort engelskan i skolan lättare, och då får man ju ett högre betyg också. 

 
Johan: När jag var 9-10 tror jag att jag började prata med engelsmän, gick jag med i en sån här 

klan, som man kallar det. Så där lärde jag mig väldigt mycket. Även fast jag sa fel, de skrattade 

och sånt där, och så sa de det rätta ordet man ska använda. Så jag lärde mig mer där än jag tror 

jag skulle ha gjort i skolan. Men det var ju på grund av att jag inte var så insatt i skolan, utan jag 

hittade ett annat sätt att lära mig på. Men sen är det ju vissa som fortfarande är riktigt dåliga på 

engelska, även fast de spelar spel. Så jag tror faktiskt det har att göra med hur mycket man tar in 

också. 

Intervjuare: OK, så över lag, skulle du säga att betyget påverkas positivt eller negativt? 

Johan: Jag tror bara det är positivt. Jag har svårt att se de negativa sidorna när det kommer till 

det. 

 
Kristian: Ja alltså, klart att de har en koppling… Det finns ju något som heter för mycket 

spelande också. Det kommer i vägen för ens studier, men jag tror att om man spelar då och 

verkligen kommer i kontakt med språket vardagligen, det förbättrar ju din kunskap. Särskilt om 

du också pratar online, och inte bara skriver, så kommer det ju att förbättra dina prestationer 

genom att röste inte blir lika skakig, du kan lättare prata mer bestämt då vilket gör att 

prestationen uppfattas bättre då. Men det är klart någon koppling att ditt språk blir bättre, men 

sen måste du också hålla dig inom en viss ram då eftersom att om det är för mycket så kommer 

det ju i vägen för studierna. 

Intervjuare: Är det något du själv upplevt? Att ditt betyg skulle ha påverkat positivt eller 

negativt? 

Kristian: I mitt fall i just engelskan så har det bara varit positivt. För genom hela grundskolan 

hade jag alltid högsta betyg. Och i gymnasiet så hade jag som lägst VG, eller B då, och då var 

det…. Då engagerade jag mig aldrig på lektionerna, utan jag gjorde uppgifterna jag fick och var 

på nationella och sådär. Men annars var jag inte så mycket engagerad eller så, men det har bara 

varit positivt för mig i just engelskan för att det blev ett så lätt ämne för mig. 

 

Niklas, Johan och Kristian menar att de blivit bättre på engelska genom att ha spelat spel, 

vilket har lett till högre betyg i Niklas och Kristians fall, Johan kommenterade inte detta, men 

han berättade också att han av olika anledningar inte tog skolan på allvar förut.  

I gruppintervjun trodde de också att spelande har en positiv inverkan på betyget: 

 
Amanda: När man spelar blir man liksom utsatt för engelska hela tiden liksom när man gör 

det… så man lär ju sig ändå… Man sitter ju inte o pluggar en jävla massa ord och så, men man 

lär sig ändå… 

Jonas: Jag skulle säga så att om man spelar spel så lär man sig engelskan så man klarar 

engelskan på en relativt… asså enkel nivå så att säga. Men för att nå högre så måste man 

också… plugga in grammatik och sånt. Så man lär sig baserna i spel, men för att kunna bygga 

vidare på det måste man också plugga engelska specifikt. 

[…] 

Oskar: Ja asså det är rätt enkelt och inte så komplicerat språk när du spelar, men det är ändå att 

du håller igång och kanske pratar mycket och håller igång det bättre på så sätt. 

Amanda: ja 

Fredrik: Håller med. Det hjälper en klart att spela… Men sen så måste man ändå… vad heter 

det... Plugga extra om man är ute efter ett A till exempel. 

[…] 

Simon: Jaa, jag är säker på att jag hade haft ett sämre betyg om jag inte spelat spel… Men lite 

måste man nog plugga också… 

 

Amanda menar att spel fungerar bra för passiv inlärning av engelska, att man lär sig ord utan 

att behöva aktivt läsa på ord i en ordlista. Jonas såg på spelandet som att det ger en sorts 
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baskunskap som är tillräcklig för att ta sig igenom engelskundervisningen, men att det ändå 

krävs av eleven att hen läser till exempel grammatik utöver spelandet. De andra deltagarna i 

gruppintervjun kunde relatera till detta, och Simon menade att hans betyg påverkats positivt 

av spelandet. 
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6. Diskussion 
Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur elever som läser engelska på 

gymnasienivå anser att deras motivation och lärande inom engelska som andraspråk påverkas 

av att de spelar onlinespel på fritiden. Frågeställningen löd enligt följande: 

 

- På vilket sätt, om alls, anser elever på gymnasienivå som spelar regelbundet att deras 

motivation och lärande inom engelska som andraspråk påverkas av att de spelar 

onlinespel utanför skolan? 

 

För att ta reda på detta intervjuades nio elever, varav sex deltagare intervjuades i grupp, och 

tre intervjuades enskilt. I intervjuerna frågades deltagarna om deras spelvanor, hur de 

använder engelska när de spelar onlinespel, och hur de ser på ämnet engelska i skolan. 

Samtliga deltagare ansåg att det är viktigt att kunna engelska när man spelar onlinespel. 

Förutom att man måste kunna engelska för att ta sig vidare i spelen sa de att det är viktigt för 

att kunna spela effektivt i lag då man ska kommunicera med andra spelare. Detta kan relatera 

till behaviorismen, att spelare motiveras att lära sig engelska bättre för att kunna spela mera 

effektivt, och då vinna oftare med sitt lag, och att detta blir som en belöning vilket i sin tur 

främjar lärandet (Säljö, 2015, s. 31). Några deltagare uppgav också att det är just i dessa 

miljöer som de lärt sig engelska, med hjälp av andra spelare. Till exempel berättade Johan 

”även fast jag sa fel, de skrattade och sånt där, och så sa de det rätta ordet man ska använda,” 

vilket stämmer bra överrens med Vygotskys teori om stöttnig från ”the more capable peer,” 

(Vygotsky 1978, s. 79). Johan lär sig därmed från engelsmän och amerikanare, som har 

engelska som modersmål, att kommunicera bättre på engelska. Datorn och spelet kan därmed 

ses som medierande resurser för att träffa andra spelare i virtuella arenor, och därmed lära sig 

från umgänget med dessa. Utifrån ett behavioristiskt synsätt med stimuli och respons kan 

lärandet dock påverkas negativt om de andra skrattar när man säger fel eftersom det kan bli 

som en bestraffning, vilket leder till att man inte vill använda engelska (Säljö, 2015, s. 31). 

Dock verkade inte Johan se det som något negativt. 

Det som alla verkade överens om var att engelska är viktigt när man ska kommunicera med 

andra spelare. De poängterade också att man i många spel nästan måste kommunicera på 

något sätt för att kunna vinna, och att det är ”irriterande” när andra spelare inte kan engelska. 

Detta kan också kopplas till behaviorismen att man får en belöning, att man vinner, för att 

man kan kommunicera bra med sina lagkamrater (Säljö, 2015, s. 31; Wu et al., 2011, s. 266). 

Men samtidigt berättade de att det finns spel där man inte måste prata, och att det finns 

spelare som spelar mycket, men ändå inte kan engelska bra. Typen av spel är därför viktig att 

ta hänsyn till, men samtliga deltagare i den här undersökningen uppgav att de spelade spel där 

engelska var ett måste. 

Alla utom en av deltagarna föredrog att kommunicera i text över ljud. Flera av deltagarna 

förklarade detta med att de inte kommunicerar med ljud lika ofta som text, och detta 

reflekteras också i deras svar på frågan om vad de tycker är svårast i engelskan. 7 av 9 

deltagare svarade att tala eller lyssna är svårast, och två, varav en svarade att han föredrar att 

kommunicera med ljud, svarade att skriva är svårast. Sylvén och Sundqvists (2012, s. 315) 

studie visade att elever som spelar mycket spel fick bättre resultat på läs- och 

hörförståelsedelarna av nationella provet i engelska. Detta tyder på att spel skulle kunna 

gynna den receptiva språkförmågan, men i det här fallet ansåg deltagarna att lyssna var en av 

de svåraste delarna av engelskan. En av deltagarna menade att det är viktigt att prata mycket 

för att bli mera självsäker för att våga prata mera. Anledningen till att just ljud (lyssna och 

prata) är svårast kan bero på att det inte är lika vanligt som kommunikationssätt som text är. 

Och kanske känner sig eleverna självsäkrare med text som kommunikationssätt eftersom de 

tränat så mycket på det. 
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De flesta av deltagarna svarade att de tycker att ämnet engelska är kul, och många 

kopplade detta till att det antagligen är kul för att det är så lätt. Self-Determination Theory 

(SDT) bygger på att motivation skapas genom en känsla av kompetens, det vill säga en känsla 

av kontroll (Ryan et al., 2011, s. 230). Svaret av de deltagare som menade att engelskan i 

skolan blivit roligare efter att de börjat spela och lärt sig engelska bättre, kan tolkas som att de 

upplever en sorts kontroll under engelskalektionerna eftersom de förstår innehållet bättre och 

därför kan utföra uppgifterna korrekt. Niklas däremot svarade att han tyckte engelskan i 

skolan är ”värdelös” för att man inte lär sig naturlig engelska där och tillade ” jag tycker att 

jag lärt mig mycket mer från andra grejer än i skolan.” Dock höll alla inte med om att deras 

sätt att se på ämnet engelska påverkas av deras spelande, men samtliga deltagare konstaterade 

att det är en viss skillnad på den engelska de använder när de spelar och den engelska de 

använder i skolan. I enlighet med SDT, som fokuserar på självbestämmande som en av 

byggstenarna i motivation (Hense & Mandl, 2014, s. 23; Ryan et al., 2011, s. 230), menar 

Sylvén och Sundqvist (2012, s. 303) att spel är en fritidsaktivitet, och den har troligtvis valts 

av eleven själv, vilket innebär att hen bör ha hög motivation att prestera bra i denna. Som flera 

av deltagarna sa är engelska ett viktigt verktyg för att kunna prestera bra i spelen, och därför 

bör deras motivation påverkas positivt av att spela onlinespel där belöningar ges till 

framgångsrika spelare. Däremot påpekade Kristian att skolengelskan var för lätt vilket lett till 

att han känt sig mindre motiverad: ”det är inte uppgifterna som är svåra, utan det är snarare att 

jag inte känner motivationen.” Detta relaterar också till vad Jonas sa om spel och engelska 

”[…] man lär sig baserna i spel, men för att kunna bygga vidare på det måste man också 

plugga engelska specifikt.” när man väl lärt sig använda engelska tillräckligt bra för att klara 

sig i spelen kan det därför bli mindre stimuli för att lära sig mera engelska eftersom det 

kanske inte längre är engelskan som är nyckeln till belöningarna. 

Frågan om hur de tror att lärare ser på onlinespel gav väldigt diplomatiska svar, som att det 

helt beror på läraren, kanske för att jag presenterat mig som lärarstuderande innan intervjun. 

Men de menade att det finns en viss negativ attityd mot spel, särskilt inom den äldre 

generationen lärare, och att de trodde att yngre lärare var mer öppna för spel som en del av 

undervisningen. Att lärare är motvilliga att använda spel i undervisningen stämmer också 

överens med vad Ray et al. (2014) kom fram till i sin studie om hur lärare ser på spel i 

undervisningen. Eftersom de var lärarstuderande och relativt unga (medelåldern var 27) så 

borde de höra till den yngre generationen lärare, och de flesta av dem ansåg att spel hade en 

positiv inverkan på inlärning. Men de var ändå motvilliga att inkludera spel i undervisningen. 

Om lärare ser på spel som något negativt kan det påverka hur eleverna ser på kopplingen 

mellan deras fritidsaktivitet och ämnet engelska i skolan. Enligt SDT är den sociala 

kopplingen viktig för att öka motivationen, och onlinespel kan fylla denna funktion (Hense & 

Mandl, 2014, s. 23). Men om lärare inte ser spelandet som en potentiell motivationshöjare 

eller resurs för lärande blir inte läraren en del av den sociala kopplingen vilket kan leda till att 

eleverna inte känner samma motivation för skolengelskan. Kristian menar att spel kan vara 

som böcker, vilket stämmer in bra med Sylvén och Sundqvists (2012, s. 315-317) argument 

att lärare är skyldiga att rekommendera spel på samma sätt som de rekommenderar böcker 

och filmer för engelskainlärning.  

Att det fanns ett samband mellan att spela mycket och vilket betyg man får i engelska var 

alla deltagare överens om, och de tyckte att det var övervägande positivt. En elev tog dock 

upp att det finns något som heter för mycket spelande. Han menade att man måste hitta en 

balans, för om det kommer i vägen för skolan så är det mera negativt än positivt. 

Sammanfattningsvis tyder resultaten i den här studien på att deltagarna i den här studien 

anser att onlinespel har en övervägande positiv inverkan på deras motivation och lärande 

inom engelska som andraspråk, men också negativa aspekter togs upp. Samtliga deltagare 

ansåg att spel bidrog till deras lärande, men två elever berättade att de känt sig omotiverade att 
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lära sig engelska i skolan. Den ena stundvis för att engelskan i skolan varit för lätt, och den 

andra beskrev skolengelskan som ”värdelös”. De positiva aspekterna som togs upp var att 

man måste kunna engelska för att prestera bra i spelen, att engelskan som används i spelen är 

mer naturlig, och att det går att följa lektionerna i skolan enklare om man spelar onlinespel på 

fritiden, detta eftersom de ansåg att man kan lära sig grunderna i engelskan via spel. Det var 

ingen som ansåg att spelandet hade påverkat deras betyg i engelska negativt, utan samtliga sa 

att de trodde det påverkat betyget positivt, dock togs det upp att man kan spela för mycket 

också, i vilket fall det skulle kunna påverka betyget negativt om man inte gör sina läxor. 

Något som också kom fram i den här undersökningen är att deltagarna trodde att lärare över 

lag ser på spel som något övervägande negativt, men att yngre lärare som själva spelat spel 

möjligtvis ser på spel på ett mera positivt sätt. Detta trots att deltagarna själva berättade att de 

ser det som ett sätt att lära sig engelska på fritiden, samt att det är en mycket stark 

motivationshöjare. 

 
6.1. Eventuella begränsningar och förslag till framtida forskning 
När det gäller begränsningar med den här studien kan det faktum att jag presenterat mig för 

deltagarna som lärarstuderande, vilket kan ha påverkat deras svar en del. Speciellt frågan om 

hur de tror att lärare ser på onlinespel skulle ha kunnat producera andra svar om de inte vetat 

att jag studerar till lärare. En annan begränsning är att sex av eleverna intervjuades i en 

gruppintervju. Det finns alltid en risk med gruppintervjuer att deltagarnas svar styrs av de 

andra i gruppen. Optimalt hade därmed varit att intervjua varje deltagare enskilt. 

Det finns flera sätt att utforska detta område vidare, bland annat genom att också intervjua 

elever som inte spelar någon typ av onlinespel. Utöver detta skulle en kvantitativ studie, där 

betyg i engelska hos elever som spelar onlinespel regelbundet jämförs med elever som inte 

spelar alls, kunna bidra till forskningen inom området. På så vis skulle ett mer generaliserbart 

resultat kunna nås. Det vore också intressant att se om det är någon skillnad på hur flickor och 

pojkar ser på sambandet mellan online spel och motivation och lärande inom engelska som 

andraspråk. 
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Bilaga 1 
 

Information om undersökning angående hur elever anser att deras 

motivation att lära sig engelska påverkas av onlinespel. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Syftet mer undersökningen är att bidra med kunskap om hur spel kan användas för att påverka 

motivation till engelskainlärning.  

Totalt kommer 10 elever som spelar onlinespel att intervjuas. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att berätta 

varför. 

Varje intervju beräknas ta ca: 10 minuter. Undersökningen kommer att presenteras i form av 

en uppsats vid Högskolan Dalarna.  

Alla deltagande kommer att vara helt anonyma i undersökningen. Endast intervjuaren och 

eventuellt handledare och examinator kommer att ha tillgång till personliga uppgifter, och då 

endast namn. Intervjuerna kommer att spelas in, och sedan raderas när undersökningen blivit 

godkänd, eller senast efter 6 månader.  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Namn, telefon, e-post och adress (till student och handledare) 

 

Linus Kitano 07** ** ** ** 

 

Katarina Lindahl (kla@du.se) 032 77 86 81  

Högskolegatan 2 

791 88 Falun 

 

Ort/datum     Studentens och handledares underskrift  

 

________________________  _________________________

    Linus Kitano 

 

_________________________ 

    Katarina Lindahl 

Deltagarens underskrift  

 

_________________________ 
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Bilaga 2 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilket program går du? 

3. Kan du berätta för mig om vad det är för typ av spel du spelar? Vad går de ut på? 

4. Ungefär hur mycket tid lägger du i veckan på spel? 

5. Hur länge har du spelat onlinespel? 

6. Hur viktigt är det att kunna engelska för att ta sig vidare i de spelen? 

7. Kan du ge några exempel på när du använder det? 

8. Hur ofta kommunicerar du med andra spelare på engelska i de spelen? 

9. På vilket sätt kommunicerar ni, är det i text eller med ljud? Vilket kommunikationssätt 

känner du dig mest bekväm med? 

10. Vad tycker du är svårast i engelskan? 

11. Vad tycker du om engelskämnet i skolan? Har du alltid tyckt så? 

12. Tror du att ditt spelande påverkar hur du tänker om engelska i skolan? På vilket sätt? 

13. Är det någon skillnad på skolengelskan och den engelska du använder i spelen? Kan du ge 

några exempel? 

14. Hur tror du lärarna ser på onlinespel? 

15. Tror du att det finns något samband mellan att spela mycket spel och vilket betyg man får i 

engelska? 

 


