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Abstrakt 
 
Det här examensarbetet har sin utgångspunkt i elevernas intresse av att spela onlinespelet 
Word of Warcraft (WoW) vilket har lett fram till en undersökning om spelets eventuella 
påverkan på elevernas färdigheter i engelska, och hur den i så fall ser ut. Eftersom spelet 
inte finns på svenska är de flesta spelarna beroende av sina färdigheter i engelska för att 
kunna förstå och göra sig förstådd i spelet. Arbetet utgår från tre huvudfrågeställningar:  
 

1. Finns det ett samband mellan elevernas resultat i engelska och deras spelande av 
World of Warcraft? Om det finns ett samband, hur kan det beskrivas? 

2. Hur upplever eleverna som spelar World of Warcraft att de lär sig engelska? Upplever 
eleverna att de lär sig engelska när de spelar, och i så fall vad/hur? 

3. Hur upplever eleverna att deras fritidsintressen skulle kunna tas tillvara mer i 
engelskundervisningen?  

 
För att få svar på frågeställningarna genomfördes två undersökningar. Dels en jämförande 
studie av resultat på det nationella provet i engelska för år 9, där resultat jämfördes mellan 
elever som spelar World of Warcraft och elever som inte spelar. För att söka svar på 
frågeställning 2 och 3 genomfördes fokussamtal med två elevgrupper, en grupp med elever 
som spelar World of Warcraft och en elevgrupp som inte spelar.  

Analysen av resultat på det nationella provet visar att eleverna som spelar World of 
Warcraft uppvisar ett högre medelvärde på samtliga delprov än de som inte spelar. 
Skillnaden mellan spelare och icke spelare var störst när det gällde delprov B som testar 
elevernas receptiva förmågor (läs- och hörförståelse) samt även delprov A som testar den 
muntliga färdigheten. Även av fokussamtalen framgår att elevernas upplever att spelet 
påverkar deras språkliga färdigheter på ett positivt sätt, särskilt då det ger goda tillfällen att 
kommunicera muntligt på engelska samt mycket övning i att läsa och lyssna.   
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1. Inledning  
Första gången jag kom i kontakt med spelet World of Warcraft var för drygt fyra år sedan när 
min då 13- årige bror fick spelet i present. Familjen tittade tillsammans på när han skapade 
sin första spelkaraktär, en Night Elf Rogue, och började utforska den skogsklädda ön med 
namnet Teldrassil. Redan den första halvtimmen mötte han andra spelare som han 
chattade med på engelska. Efterhand kom jag att lite smått följa min brors spelande, dels av 
intresse för hur det gick för honom i spelet, men spelet fascinerade mig på flera olika sätt. 
Jag tilltalades av den fantasyinspirerade miljön i spelet och den genomtänkta 
bakgrundshistorien, men även av att det var verkliga personer, från hela Europa, i alla 
åldrar bakom varje karaktär. I spelet kunde min bror träffa såväl kompisar från skolan som 
spelare från Göteborg, Brighton och Venedig i samma grupp. Till en början dök ofta 
frågan ”Vad heter det på engelska?” upp, men med tiden behövdes ingen 
översättningshjälp, utan det var istället jag som började fråga vad olika förkortningar 
betydde.  

De första tankarna på att det här skulle kunna vara ett ämne för ett examensarbete dök 
dock upp senare, när jag börjat arbeta som engelsklärare, samt under min VFU 
(verksamhetsförlagda utbildning) på Lärarprogrammet. Jag lärde känna elever som spelar 
World of Warcraft och som menade att deras engelskkunskaper påverkas positivt av spelet. 
Dessa elever kunde vara svaga i andra ämnen, men ha goda kunskaper i det engelska 
språket. De kunde exempelvis säga att ”Det där ordet känner jag ju igen från WoW!”. 
Ytterligare ett exempel på detta fenomen var en kille som berättade om hur han spelat med 
en annan spelare från England och ”pratat jättemycket engelska, och det var inga 
problem!”. Många gånger var det omotiverade pojkar som utmärkte sig positivt på det här 
sättet. Detta rimmar dock illa med den bild som många har av ungdomars datavanor. 
Många föräldrar klagar på att deras ungdomar ”bara sitter framför datorn” och inte är 
sociala på samma sätt som förr. Att spela dataspel ses ofta som ett onyttigt och osocialt 
tidsslöseri. 1  Samtidigt menar Skolverket i kursplanen för engelska att skolan i 
undervisningen ska ”dra nytta av det rika och varierande utbud av engelska som barn och 
ungdomar möter utanför skolan”. Till detta utbud hör bland annat teve, film, musik, 
Internet och datorspel. 2  

Det var ur denna ursprungliga reflektion som rörde sig i ett gränsland mellan elevernas 
intresse och positiva erfarenheter av spelet, den allmänna negativa bilden av datorspelande 
samt vad kursplanen säger om att ta tillvara på fritidsengelskan, som tanken på att 
undersöka om spelet World of Warcraft verkligen påverkar elevernas färdigheter i engelska 
föddes. Jag har länge varit intresserad av elevernas lärande av engelska utanför skolan och 
tycker att det är ett viktigt område att undersöka då det är tydligt att ungdomar idag 
kommer i kontakt med engelska i mycket hög utsträckning utanför skolkontexten, och 
området inte är utforskat i så stor grad. Området fritidsengelska har genomgått en mycket 
snabb utveckling under senare tid och det finns många grenar som är möjliga att 
undersöka, exempelvis film, musik och bloggar. Denna uppsats undersöker onlinerollspel 
på Internet och ställer frågan om spelet World of Warcraft påverkar elevernas resultat i 
engelska.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka om onlinespelet World 
of Warcraft påverkar niondeklassares resultat i engelska, och i så fall hur. Ytterligare syften är 

                                                           
1 Linderoth, Jonas & Bennerstedt, Ulrika, 2007, Att leva i World of Warcraft – tio ungdomars tankar och erfarenheter, 

s.26.    
2  Skolverket, 2000, Kursplan för engelska. 
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att få en uppfattning om hur eleverna som spelar upplever att de lär sig engelska samt ifall 
de själva upplever att de lär sig engelska genom att spela spelet. Huvudfrågeställningen är: 
Påverkar onlinespelet World of Warcraft elevers färdigheter i engelska, och i så fall hur?  Tanken är att 
examensarbetet ska besvara följande frågor:     

1. Finns det ett samband mellan elevernas resultat i engelska och deras spelande av 
World of Warcraft? Om det finns ett samband, hur kan det beskrivas? 

2. Hur upplever eleverna som spelar World of Warcraft att de lär sig engelska? Upplever 
eleverna att de lär sig engelska när de spelar, och i så fall vad/hur? 

3. Hur upplever eleverna att deras fritidsintressen skulle kunna tas tillvara mer i 
engelskundervisningen?  

1.2 Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa undersökningen till att handla om onlinespelet World of Warcraft, 
samband mellan spelande och engelskresultat samt hur elever i årskurs 9 upplever sitt 
lärande av engelska. Undersökningen har alltså en tydlig fokus på just spelet World of 
Warcraft och elevernas perspektiv. Den gjorda avgränsningen gör undersökningen mer 
hanterbar och fokuserad. Examensarbetet gör således inte anspråk på att kartlägga 
fenomenet fritidsengelska eller onlinerollspel i allmänhet, inte heller på att ge någon 
helhetsbild av ungdomars dataspelande. Lärarperspektivet är inte heller i fokus för 
undersökningen, jag har exempelvis inte intervjuat några lärare för att ta del av deras 
erfarenheter och syn på elevernas spelande.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen är disponerad i sex kapitel. Inledningsdelen är tänkt att ge en introduktion till 
ämnet. Här presenteras syftet med arbetet, centrala frågeställningar och avgränsningar.  

Uppsatsens andra kapitel ger en bakgrund till för uppsatsen viktiga begrepp. Här ges 
en kort presentation av vad kursplanen för engelska säger, fritidsengelska och 
onlinerollspelet World of Warcraft. I detta kapitel sammanfattas också tidigare forskning om 
fritidsengelska och onlinerollspel.   

I kapitel tre presenteras en rad teoretiska ingångar som är centrala för lärande i 
allmänhet och andraspråksinlärning i synnerhet. Här förklaras bl.a. teorier om medvetet 
och omedvetet lärande.  

Kapitel fyra beskriver de metoder som ligger till grund för uppsatsens undersökning. 
Detta är dels en jämförande studie där engelskresultat jämförs mellan elever som spelar 
World of Warcraft och de som inte gör det, dels fokussamtal. I metodkapitlet beskrivs också 
hur insamlingen och analysen av empiriskt material gått till, samt de etiska 
ställningstaganden som tagits.  

I kapitel fem redovisas resultatet av själva undersökningen. Detta görs utifrån det som 
framkommit vid den jämförande studien och fokussamtalen.  

I kapitel sex diskuteras undersökningens resultat och metod, frågeställningarna 
besvaras och ett resonemang förs där teori och bakgrund vävs ihop med resultatet som 
framkommit. Kapitlet avslutas med ”Förslag till vidare forskning” där ämnen som kan vara 
intressanta för framtida studier föreslås.  
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2. Fritidsengelska och World of  Warcraft – en bakgrund 
Det här kapitlet består av två delar: Engelska på fritiden och World of Warcraft. I den första 
delen beskrivs vad Skolverket säger om engelskundervisningen, och här ges även en 
bakgrund till och en definition av begreppet fritidsengelska. Aktuell forskning inom området 
presenteras också. Kapitlets andra del är tänkt att ge en introduktion till onlinerollspel i 
allmänhet och spelet World of Warcraft i synnerhet, även här presenteras relevant forskning.   

2.1 Engelska på fritiden 

Engelskan har en stark ställning i Sverige och är ett kärnämne i skolan. Elever möter 
engelska i och med ”teve, musik, Internet, datorspel, texter och vid kontakter med 
engelsktalande”3. Det faktum att svenska elever omges så mycket av engelska i sin vardag 
ses som en bidragande orsak till att de är duktiga på engelska och har ett gott 
självförtroende när det gäller engelskkunnandet. Här syns också tydliga skillnader mot 
länder där engelska inte har så stark ställning. 4  De senaste åren har 
kommunikationsmöjligheterna som Internet för med sig ökat explosionsartat, 
undersökningar har visat att 25 procent av eleverna chattar på engelska på fritiden, 
omkring 60 procent läser engelskspråkig text på Internet eller spelar rollspel eller datorspel 
på engelska. 90 procent säger dessutom att de kan se engelskspråkig film utan text.5 Detta 
kan tyckas enbart vara positivt utifrån ett inlärningsperspektiv, men det innebär i praktiken 
en ”utmaning för skolan vad gäller hur elevernas intressen och aktiviteter på fritiden ska 
kunna tas tillvara i språkfärdighetsutvecklingen och integreras med klassrumsaktiviteter 
och kursplanemål.”6  

2.1.1  Vad säger kursplanen? 

Enligt Skolverkets kursplan för engelska skall skolan i sin undervisning ”sträva efter att 
eleven utvecklar sin förmåga att […] medvetet använda arbetssätt som främjar den egna 
inlärningen.”7 Många lärare upplever det krävande att undervisa i ämnet, detta tycks bero 
på att ”eleverna ofta gör kopplingar mellan vardagserfarenheter och skolarbetet. Det är inte 
lika lätt för lärarna att ta sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och intressen som att 
följa ett läromedel.”8 Även Tornberg beskriver detta problem, eleverna ska i skolmiljön 
”utveckla en kunskap som bildats utanför skolan” och måste kunna se samband mellan det 
de lär sig i skolan och ”verkligheten utanför”.9 Rapporter visar också att elever med mycket 
goda resultat på de nationella proven tillskriver skolan en mindre roll och media en större 
jämfört med svagare elever.10 Att man som lärare tänker på elevernas informella lärande 
och kontakter med språket utanför skolan är viktigt för att motivera och hålla igång 
elevernas intresse för att lära sig mer och för att de i även i sin vardag ska se nyttan av att 
kunna språket.11 

Även i arbetsversionen för Skolverkets förslag till ny kursplan i engelska i 
grundskolan betonas vikten av att utgå från elevernas intressen i undervisningen, då det 
bl.a. står att ”i mötet med texter och talat språk ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

                                                           
3 Skolverket, 2000, Kursplan för engelska. 
4 Skolverket, 2004, English here, there and everywhere – En undersökning av ungdomars kunskaper i och uppfattningar 

om engelska i åtta europeiska länder, s.37. 
5 Tornberg, Ulrika, 2009, Språkdidaktik, s.64.  
6 Myndigheten för skolutveckling, 2008, Engelska- en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning, s.45. 
7 Skolverket, 2000, Kursplan för engelska. 
8 Myndigheten för skolutveckling (2008) Engelska- en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning, s.46. 
9 Tornberg, 2009, s.21.  
10 Skolverket, 2004, English here, there and everywhere, s.36. 
11 Skolverket, 2005, Grundskolans ämnen i ljuset av nationella utvärderingen 2003. Nuläge och framåtblickar, s.83-84. 
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förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.”12  

2.1.2 Fritidsengelska 

Dagens ungdomar kommer, som nämnts, i kontakt med en hel del engelska på sin fritid. 
Det här examensarbetet fokuserar på engelskan ungdomar möter utanför skolan, även 
kallad fritidsengelska och extramural13 engelska. Begreppet fritidsengelska syftar i uppsatsen på 
den engelska som eleverna möter utanför klassrummet på sin fritid dvs. utanför 
skolkontexten. I sin doktorsavhandling Extramural English Matters: Out-of-School English and 
Its Impact on Swedish Ninth Graders – Oral Proficiency and Vocabulary undersöker Pia Sundqvist 
hur ungdomar använder engelska på fritiden och hur det påverkar deras resultat vad det 
gäller vokabulär och muntlig förmåga i engelskämnet i skolan. I studien undersöktes 80 
elever (36 pojkar och 44 flickor) i år 9, fördelade på fyra klasser i vid tre skolor i olika 
kommuner i Västra Svealand. Avhandlingen är en kvantitativ och kvalitativ analys av 
”enkätmaterial, språkdagböcker, inspelat tal från muntliga prov, externa bedömares betyg 
på deltagarnas muntliga färdighet, det nationella provet i engelska för skolår 9 samt 
elevintervjuer”.14 

Sundqvist kommer fram till att det finns ett positivt samband mellan den tid 
ungdomar ägnar sig åt fritidsengelska och deras muntliga prestationer och vokabulär. 
Särskilt tydligt är sambandet vad gäller vokabulären. Det visade sig också att ”för gruppen 
elever som vanligen ägnar liten tid åt [fritidsengelska] kan redan små ökningar vara av 
avgörande betydelse för deras muntliga färdighet.”15 Sundqvist skiljer på aktiva och passiva 
fritidsaktiviteter. Aktiva aktiviteter, som exempelvis dataspelande, att använda Internet och 
att läsa tvingar eleven att vara produktiv och lita till sin egen språkliga förmåga. Den här 
typen av aktiviteter är viktigare för elevens språkfärdighet än passiva aktiviteter som att se 
på tv/film och lyssna på musik. Studien visade att pojkar ägnar sig mer åt aktiva aktiviteter 
än flickor, och att fritidsengelskan således påverkar pojkars färdigheter mer än flickors. 
Ytterligare en viktig slutsats i Sundqvists studie är att fritidsengelska ”inte är knuten till 
bakgrundsvariabler som brukar ha betydelse för elevers skolresultat.” Sådana 
bakgrundsvariabler är t.ex. elevernas erfarenhet av resor utomlands, föräldrarnas 
utbildningsnivå, hemmets ”kulturella kapital” och om eleven är bosatt på landsbygden eller 
i stadsmiljö. Resultatet visar att fritidsengelska kan ses som en möjlighet för alla elever att 
förbättra sina engelskkunskaper oavsett vad de har för bakgrund. 16. En av de aktiva 
fritidsaktiviteter som visade sig vara viktig för elevens språkfärdighet var dataspelande, och 
vi ska nu titta närmare på dataspelsvärlden.  

2.2 Onlinerollspel och World of  Warcraft 

Dataspelande utgör en stor del av ungdomars fritid. Under senare år har den nya typ av spel 
som kallas MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) blivit mycket populära. 
MMORPG är en genre av datorrollspel där det är möjligt för många spelare att interagera 
med varandra i en virtuell påhittad värld som ofta är av fantasytyp, genom att man spelar 
uppkopplade mot samma server. Spelaren intar rollen av en karaktär i spelet och kan 
exempelvis styra karaktärens utseende och handlingar, och vad den säger till andra spelare. 
Genom att utföra olika uppdrag utvecklas karaktären och blir starkare. MMORPG skiljer 
sig från andra datorspel genom att det är möjligt för många, ofta tusentals spelare, att spela 

                                                           
12 Skolverket, 2010, Skolverkets förslag till kursplan i engelska i grundskolan.  
13  extramural kommer från latinets ’utanför murarna’ och termen syftar i Pia Sundqvists (2009) avhandling på 

skolans väggar/murar 
14 Sundqvist, Pia, 2009, Extramural English Matters. Out-of-school English and Its Impact on Swedish Ninth Graders’ 

Oral Proficiency and Vocabulary, s.208. 
15 Sundqvist, 2009, s.212. 
16 Sundqvist, 2009, s.210. 
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samtidigt och att spelvärlden fortsätter att utvecklas även när den enskilde spelaren loggat 
ut från spelet. Spelet är igång dygnet runt även när spelaren inte är ansluten. Företaget som 
utvecklat spelet uppdaterar det fortlöpande med nytt innehåll, nya uppdrag, nya platser 
etc.17    

Det största spelet i den här genren är World of Warcraft, som ofta förkortas WoW, från 
spelföretaget Blizzard Entertainment. Av läsarvänliga skäl kommer förkortningen WoW även 
att användas fortsättningsvis i examensarbetet. Totalt hade WoW vid slutet av år 2008 mer 
än 11,5 miljoner användare i världen.18 I Sverige uppger 16 % av 12–16-åringarna att de 
brukar spela WoW.19 Blizzard administrerar hundratals servrar, så kallade realms, som alla 
har olika namn t.ex. Frostwhisper. Varje realm innehåller en kopia av spelvärlden. Det finns 
versioner för olika språk, som engelska, franska, spanska och tyska, men i skrivande stund 
inte svenska. Svenska spelare brukar därför i allmänhet spela på engelska servrar.20   

WoW bygger på en bakgrundshistoria som är genomtänkt och välutvecklad, den har 
även kommit i bokform.21 I stora drag går det ut på att man kan spela på två olika sidor: The 
Alliance eller The Horde. När spelaren skapar en karaktär i spelet väljer han eller hon först 
vilken sida karaktären ska tillhöra, sidorna har olika typer av karaktärer som man kan välja 
bland, t.ex. dwarf och human (Alliance) eller troll och orc (Horde). Efter detta väljer spelaren 
också vilken roll och förmågor karaktären ska ha i spelet, t.ex. om den ska kunna rädda 
andra spelare (priest), skjuta på långt håll med pilbåge/bössa (hunter) eller slåss på nära håll 
(warrior). Spelaren kan också styra över karaktärens utseende och välja t.ex. frisyr, 
ansiktsdrag mm. Spelaren ger också karaktären ett namn som blir unikt på den servern. 
Genom att lösa uppdrag (s.k. quests) växer karaktärens förmågor och egendomar och den 
går upp i nivå (level). Den högsta nivån är i dagsläget 80 och på vägen dit får karaktären 
exempelvis bättre utrustning, mer pengar (guld) och utvecklar nya färdigheter som höjer 
statusen. Se bilaga 1-3 för exempel på hur det kan se ut i spelet. När högsta nivån är 
uppnådd går spelet ut på att spela mycket i grupp för att få så bra utrustning (gear) som 
möjligt och vänta på nästa expansion (uppdatering) av spelvärlden som ofta innebär att en 
höjning av högsta möjliga nivå, nya platser, utrustning och typer av karaktärer mm. Sedan 
den europeiska lanseringen av WoW år 2005 har det kommit två expansioner: The Burning 
Crusade år 2007 och Wrath of the Lich King år 2008, en tredje expansion, Cataclysm, är i 
skrivande stund på väg.  

Spelvärlden är en social gemenskap där spelare interagerar med varandra och 
tillsammans utför olika quests. Det lönar sig att arbeta i grupp och spelare formar 
tillsammans klanliknande grupper s.k. guilds där medlemmarna samarbetar. Interaktionen 
med andra spelare sker oftast genom chat och meddelanden, men även genom att 
karaktären med kroppsspråk kan göra olika gester t.ex. salutera andra, vara oartig, dansa, 
skratta etc. Ytterligare en kommunikationsmöjlighet är att spelaren använder voice-chat 
program och med hjälp av headset talar direkt med andra spelare, detta sker oftast när det 
är svårare uppdrag (raids) som ska lösas tillsammans.  

2.2.1 Vad utmärker World of Warcraft? 

I rapporten Att leva med World of Warcraft – tio ungdomars tankar och erfarenheter undersöker 
Jonas Linderoth och Ulrika Bennerstedt på uppdrag av Medierådet hur ungdomar som 
spelar WoW upplever sitt spelande med särskild fokus på problem som kan följa av 
högfrekvent spelande. Genom intervjusamtal med tio ungdomar som har spelat eller spelar 
kommer de bland annat fram till att WoW inte bara är ett spel, utan en hel online-livsstil 

                                                           
17 Linderoth & Bennerstedt, 2007, ss.9, 20.  
18 Blizzard. 2008, New World of Warcraft Milestones.  
19 Medierådet, 2008, Ungar & Medier. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier, s.34.  
20 Linderoth & Bennerstedt, 2007, s.18. 
21 Blizzard, 2010, History of Warcraft.  
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som omgivningen har lite kunskap om och svårt att förstå. Ofta jämförs ungdomarnas 
spelande med hasardspelande och beskrivs med termer som ”dataspelberoende” vilket för 
tankarna till alkohol och droger, och ger en felaktig bild av vad spelandet egentligen 
innebär. Linderoth och Bennerstedt väljer istället att använda begreppen högfrekvent 
dataspelande/högkonsumtion (vilket innebär ”att spelaren i perioder spelar mer än 3 timmar 
om dagen”) och problematiskt användande (”att spelandet får någon form av negativ effekt på 
spelarens liv”). 22  I intervjustudien kommer de fram till att de flesta problem som 
ungdomarna upplever i samband med spelandet har att göra med att WoW är ett mycket 
tidskrävande spel som inte går att pausa som traditionella dataspel. Därför uppstår 
konflikter med föräldrarna kring vad som är meningsfull sysselsättning, föräldrarna förstår 
t.ex. inte att spelet är en social arena där man träffar andra människor och att ”World of 
Warcraft fyller funktionen av att vara en virtuell fritidsgård.” 23  Följande citat från 
rapporten ger en talande bild av den här typen av konflikt:  
 

”Föräldrar har en helt annan insyn i traditionella fritidsaktiviteter och det är 
acceptabelt att familjelivet delvis kan anpassas till dessa aktiviteter, exempelvis 
kan mattider anpassas till matcher, det är acceptabelt att ägna kvällar åt träning 
etc. Till och med skolan kan anpassa sig till idrottsliga aktiviteter och ge 
utövare ledigt, eller sanktionera aktiviteten […] Acceptansen som finns kring 
idrott står inte att finna när det kommer till dataspelande. […] I vissa fall kan 
spelare få sådana nyckelroller i ett guild att deras utövande kan liknas vid 
elitutövande av en idrott, utan att spelarens familj har en aning om vad som 
pågår. Problematiskt användande handlar ofta om relationen mellan 
dataspelandet och spelarens övriga liv.” 24 

 
Eftersom spelet är strukturerat så att spelare är beroende av varandra i gruppsamarbeten 
för att utföra uppdrag så kan man inte pausa och lämna spelet för att t.ex. äta middag utan 
att det påverkar alla andra i gruppen, likaså kan man inte styra hur lång tid det tar att 
slutföra ett uppdrag, därför kan det ofta bli sena kvällar. Att spela i grupp kan bli en form av 
grupptryck och ungdomarna i rapporten beskriver att de ofta känt sig tvungna att ställa upp 
för guildet, likaså gäller det att hålla samma nivå som sina medspelare för att det ska vara 
meningsfullt att samarbeta. Ett annat problem som beskrivs just för ungdomar är att 
“grupper av människor som sällan möts i andra sammanhang träffas i spelet”25 detta 
innebär i praktiken att spelarna har alla möjliga åldrar och livsvillkor, kan komma från olika 
tidszoner och kulturer, vilket gör att spelandet måste anpassas efter andra.  

2.2.2 Engelska i spelet 

Som nämnts finns det ingen version av WoW på svenska, inte heller någon server med 
enbart svenska spelare. Svenska spelare spelar därför oftast på brittiska servrar där det kan 
finnas spelare från hela Europa. Engelska fungerar här som ett lingua franca (hjälpspråk) och 
spelarna verkar vara medvetna om detta. Lesley Smith, WoW-spelare och journalist från 
Storbritannien som har skrivit en rad artiklar om spelet, skrev ett inlägg om språk och 
WoW på spelets hemsida med en uppmaning till andra spelare att besvara frågan: ”Hjälper 
WoW dig att lära dig ett främmande språk?”.26 De svar hon fick visar att många spelare 
upplever att deras språkliga förmåga har förbättras i och med att de spelar, detta gäller 
särskilt spelare som förbättrat sin muntliga förmåga vad gäller engelska som främmande 
språk. Signaturerna ”Berna” från Turkiet och ”Tri” från Danmark är två exempel på 
spelare som tidigare dragit sig för att använda engelska:  

                                                           
22 Linderoth & Bennerstedt, 2007, s. 16-17. 
23 Linderoth & Bennerstedt, 2007, s.56. 
24 Linderoth & Bennerstedt, 2007, s.70. 
25 Linderoth & Bennerstedt, 2007, s.33. 
26 Smith, Lesley, 2009, Breakfast Topic: Does WoW help you learn a foreign language? 
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Although I've learned English -I am Turkish btw- at school I was far away from speaking 
it. I've been playing WoW for the last 2.5 years and speaking with my buddies in-game has 
helped me a lot in speaking English fluently. I was reluctant at first on vent but as time's 
passed I've realised how easy it is to speak with people whose mother language is not English 
mostly. Having people from many countries wipes away the fear of looking really silly when 
trying to pronounce correctly ;) –Berna 

 
I'm decent with the written word, but usually a bit shy or insecure when I have to speak, so 
it's actually been a big help for me. I'm not really scared of speaking in English anymore (i'm 
from Denmark, and have had a lot of English in school, but it's very nice that I can keep it 
"fresh" this way!) – Tri 

 

Ett annat exempel kommer från signaturen ”natz” från Danmark som skriver:  
 

YES! My little brother learned his English through WoW. We are from Denmark and play 
on English EU Servers. He is turning 12 soon, and about 1,5 years ago he got his first 
subscription for Christmas.  
At first he could not understand a thing, so I had to sit with him while he played to translate 
everything (that's how I got hooked on WoW), then I made him a small list with common 
words etc. Now 1,5 years later he can play and communicate without a problem - and he likes 
to speak English IRL just for fun. (I myself learned a lot of new words) 
Who said that you don't learn anything through games? =) –natz 

 

Ett flertal spelare med engelska som andra- eller tredjespråk skriver också att de ser WoW 
som ett sätt att “hålla engelskan uppdaterad” och ”att få använda engelskan”.27 Det är inte 
bara engelskan som spelarna menar att de förbättrat, eftersom spelet blir en smältdegel av 
språk så finns möjligheten att ta till sig andra språk också, vilket flera spelare har utnyttjat. 
Ett exempel är “mravestien” från Nederländerna som lär sig svenska och japanska i spelet:   
 

I'm from the Netherlands. I'm currently 15 years old, and I've been playing games and 
watching movies from when I was 6. I've started playing WoW when I was 13. As of now, 
I speak, write and read English fluently. I can read/write and understand Swedish, the 
actual speaking is a nightmare though. I can also read and understand basic Japanese. 
WoW has dramatically increased my English/Swedish reading and writing skills.  
- mravestien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Exempelvis signature ”Calavera”. 
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3 Andraspråksinlärning 

Hur utvecklas kunskap? Det är en central fråga i detta kapitel som presenterar viktiga 
teorier och begrepp som är centrala för andraspråksinlärning, (second language aquisition) dvs. 
lärandet av ett främmande språk utöver modersmålet, som är en persons förstaspråk.28 I 
uppsatsen använder jag begreppen andraspråk, målspråk och främmande språk synonymt, 
och det aktuella andraspråket som ska läras är engelska, i en svensk kontext. Kapitlet tar 
även upp olika individuella faktorer som påverkar personer som lär sig ett främmande 
språk och skillnader mellan pojkars och flickors lärande av engelska.    

3.1 Olika teorier och begrepp inom språklärande 

Språkinlärning är ett komplext ämne och det finns inte någon ”komplett” teori som 
forskare och experter är eniga om.29 Jag har därför valt att presentera de mest kända 
teorierna och begreppen inom ämnet. Det man kan ha i åtanke när man diskuterar hur 
kunskap utvecklas är om det sker ”inom individen och genom tänkandet (kognitivistiskt 
perspektiv) eller i samspel med omgivningen genom språket (det sociokulturella 
perspektivet).”30 Samtidigt ska vi inte dra slutsatsen att perspektiven utesluter varandra, 
utan de kompletterar snarare varandra i synen på hur individen utvecklar sin egen, inre 
kunskap. 

3.1.1 Behaviorism 

Behaviorismen (beteendepsykologin) hade stort inflytande på språkundervisningen under 
1940-1970-talet. Teorin bygger på forskning på djur, t.ex. Pavlovs hundar och Skinners 
råttor som förändrade sitt beteende genom stimuluspåverkan. Hundarna utsöndrade saliv 
när de hörde en klocka ringa och råttan i Skinners box lärde sig röra ett handtag för att få 
mat.31 Även fast forskningen skedde på djur så ansågs samma inlärningsprocess kunna 
gälla för människor. Enligt den här teorin så ses språkutveckling som vanebildning, och 
kunskap utvecklas genom imitation, positiv förstärkning och memorering. Språkinlärning 
sker t.ex. genom att memorera t.ex. verbformer och dialoger utantill och man antog att en 
person som lär sig ett nytt språk skulle utgå från de vanor som formats i modersmålet och 
att dessa vanor skulle störa inlärandet av det främmande språket. Man antog att störningen 
skulle vara kraftigast i de fall där språken skiljde sig åt som mest. 32 På grund av detta sätts 
behaviorism ofta i samband med kontrastiv analys som innebär att man genom att analysera 
en persons modersmål och hans/hennes målspråk skulle kunna förutsäga var 
överföringsfelen skulle förekomma, och t.ex. kunna skapa läromedel som gör att felen 
undviks.33 Forskning har dock visat att detta inte går att generalisera och förklara så enkelt, 
visst använder sig personer som lär sig främmande språk av sina tidigare kunskaper, men 
processen är mer komplex än en överföring av vanor. Lingvisten Noam Chomsky är en av 
de forskare som kritiserat behaviorismen. Enligt Chomsky kan behaviorismen t.ex. inte 
förklara hur det kommer sig att barn kan formulera perfekta grammatiska meningar som de 
aldrig tidigare hört. Vi ska titta närmare på vad Chomsky har att säga.  
 

                                                           
28 Sundqvist, 2009, s.10. 
29 Lightbown, Patsy & Spada, Nina, 2006, How Languages are Learned, s.50. 
30 Tornberg, 2009, s.76. 
31 Jerlang, Espen, 2008, ”Beteendepsykoligiska teorier”, ss.234-251.  
32 Lightbown & Spada, 2006, s.34. 
33 Tornberg, 2009, s.80, 225.  
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3.1.2 Chomsky och universell grammatik  

Chomsky skiljer på en persons språkliga kompetens och performans. Med kompetens avses 
”förmågan att avgöra vilka satser i språket som är grammatiskt korrekta och själv bilda 
korrekta satser”, och med performans menas ”den faktiska språkanvändningen i konkreta 
situationer”.34 Chomsky menar att det faktum att ett barn kan lära sig kompetensen trots 
omgivningens bristande performans innebär att språkutveckling måste styras av andra 
faktorer än imitation. Detta problem brukar kallas för The logical problem of language aquisition 
(det logiska problemet med språkinlärning). Chomsky, och många andra, menar att 
förmågan att lära sig sitt modersmål är medfödd och att språket utvecklas ungefär på 
samma sätt som många andra biologiska funktioner, t.ex. att lära sig gå. Utifrån detta 
kommer hypotesen om en medfödd, universell grammatik som består av ”en uppsättning 
abstrakta, djupt liggande språkliga principer som alla språk med vissa variationsmöjligheter 
har gemensamt”. 35  Språkutveckling innebär att barnet upptäcker hur de universella 
grammatikprinciperna fungerar i modersmålet och lär sig tillämpa dem i sin egen 
språkanvändning. Chomsky har inte uttalat sig om vad teorin om universell grammatik 
innebär för en person som lär sig ett andraspråk.36 Många forskare menar att förmågan att 
lära sig modersmålet perfekt är begränsad under en kritisk period under barnets allra 
tidigaste år, och att den universella grammatikförmågan avtar eller t.o.m. slutar fungera vid 
en viss ålder. Andra menar att den är aktiv, men fungerar på ett mer komplicerat sätt när 
det gäller främmande språk eftersom man redan har lärt sig ett språk.37 

3.1.3 Interlanguage, implicit och explicit kunskap 

Interlanguage är en term som myntades av Larry Selinker på 1970-talet, termen står för ”det 
särskilda språk som man idag antar att en individ utvecklar på vägen mot ett främmande 
språk.”38 Interlanguage kan ses som ett kontinuum av språkproduktion som en person 
som lär sig främmande språk producerar, från att inte ha någon kunskap alls om språket, till 
infödd språkfärdighet. Interlanguage har jämförts med barnspråksutveckling och det finns 
många gemensamma drag, men också skillnader.  

Stephen Krashen menar att vi har två skilda sätt att lära oss ett främmande språk, 
antingen genom ”learning” eller ”aquistition”. Learning innebär ett explicit, medvetet 
lärande om språkets formella struktur, och aquisition ett implicit, omedvetet intuitivt 
lärande om hur språket används, t.ex. genom att befinna sig i en miljö där man hör språket 
och plocka upp det.39 Krashen menar att ”kunskaperna om språkets regler som en person 
medvetet lärt sig inte påverkar det språk som han/hon omedvetet tillägnat sig genom 
kommunikativa aktiviteter”, med andra ord kan inte ”learning” bli ”aquisition” och 
undervisning om språket påverkar inte elevernas språkliga utveckling. Detta brukar kallas 
The non interface position, och innebär att grammatikundervisning borde undvikas i 
språkklassrummet. Krashens teorier går inte att testa genom forskning och de har fått 
mycket kritik, men de har ändå haft stort inflytande på språkundervisningen under slutet av 
1900-talet. Genom begreppen learning och aquisition kan man förklara varför en elev t.ex. 
kan ha medveten kunskap om tredje person singular – s i engelska, men samtidigt inte 
använda den i ett samtal eller i skriftlig produktion. I nästa kapitel tittar vi närmare på 
Krashens fem hypoteser kring språkinlärning.  
 

                                                           
34 Tornberg, 2009, s.225.  
35 Tornberg, 2009, s.77. 
36 Lightbown & Spada, 2006, s.35.  
37 Lightbown & Spada, 2006, s. 35-36 samt Tornberg, 2009, s.80.  
38 Tornberg, 2009, s.80.  
39 Sundqvist, 2009, s.11.  
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3.1.4 Krashens fem hypoteser  

På 1980-talet presenterade Stephen Krashen fem hypoteser som förklaringar på hur 
andraspråksinlärning går till. Den första är aquisition – learning hypotesen som förklarades i 
kapitlet ovan. Den andra hypotesen är monitor hypotesen som menar att explicit lärande om 
andraspråkets regler (learning) fungerar som en monitor och bara hjälper eleven 
komplettera eller ”putsa” kunskaperna den lärt sig implicit (genom aquisition). Därför bör 
undervisning, enligt Krashen, fokusera på att skapa möjligheter för implicit lärande 
(aquisition).  

Hypotesen om the natural order (den naturliga ordningen) menar att 
andraspråksinlärningen följer ett visst mönster, eller en viss förutsägbar ordning. Vilken 
ordning man lär sig språket i är oberoende av i vilken takt man lär sig, elevens ålder, 
förstaspråk och kontakt med andraspråket.  

Den fjärde hypotesen bygger vidare på the natural order och kallas för Input-hypotesen och 
går ut på att språkeleven lär sig det främmande språket genom att exponeras för språk som 
de förstår. Detta språk består av i + 1, där i är input (ord, grammatiska former, uttal mm) på 
elevens nivå (naturliga ordningen) och +1 innebär att man flyttar upp nivån ett steg. (Detta 
skulle kunna jämföras med den s.k. proximativa utvecklingszonen i kapitel 3.1.7.)  

Det faktum att många elever exponeras för stora mängder av input betyder inte 
automatiskt en lyckad inlärning av språket. Den femte hypotesen, The affective filter hypothesis, 
men att det finns ett ”affektivt filter” av känslor, motivation, behov och attityder som 
hindrar elever från att ta till sig input. En elev som har dåligt självförtroende och låg 
motivation kan ”filtrera bort” input och hindra lärande.40 

Krashens teorier är omdebatterade, men forskning har visat att elever kan bli 
framgångsrika genom exponering av stora mängder input (aquisition) utan direkta 
instruktioner (learning), men detta bara till en viss nivå. Det kognitiva perspektivet kan 
bidra med förklaringar på detta.      

3.1.5 Kognitivt perspektiv 

Kognitiva forskare ser andraspråksinlärning som ett uppbyggande av en persons kunskap 
så att kunskapen till slut kan användas automatiskt i tal och förståelse. Personer som lär sig 
språk måste till en början fokusera på alla möjliga aspekter av språket och använda 
kognitiva processer för att bearbeta information, men det finns också en gräns för hur 
mycket information en person klarar av att bearbeta vid ett tillfälle. Exempelvis så ägnar sig 
nybörjare mest åt att förstå de viktigaste orden i en mening, och tänker inte på grammatiska 
detaljer. Genom erfarenhet och övning så blir informationen efterhand lättare att bearbeta 
och språkinläraren kommer åt den snabbt och automatiskt. Istället för att fokusera på 
detaljer så kan en person med hög språkfärdighet ägna sig åt meningen av hela text- eller 
samtalsinnehållet. Övning innebär en ”kognitiv ansträngning av personen som lär sig” och 
övning kan ske utan att man är medveten om det. 41     

3.1.6 Interaktion, input och output 

Det kognitiva perspektivet på språkinlärning har inspirerat många andra teorier. I sin 
interaction hypothesis menar Long att interaktion genom samtal är det centrala i 
andraspråksinlärning och betonar, liksom Krashen, att ”input” på målspråket måste vara 
av sådan karaktär att personen som lär sig språket förstår. Interaktionen i den här 
hypotesen utgår från att samtalet sker mellan en person som kan engelska (”lärare”) och en 
som lär sig/inte kan så bra (”elev”). Long fokuserar på hur man får inputen begriplig och 
menar att modifierad interaktion (modified interaction) är lösningen på problemet. Modifierad 

                                                           
40 Lightbown & Spada, 2006, s.36-37. 
41 Lightbown & Spada, 2006, s.39. 



 

 

11 

 

interaktion innebär inte att man förenklar t.ex. språkets form utan är snarare en möjlighet 
för eleven att samtala med andra på ett sätt att man förstår varandra, t.ex. genom 
betoningar av vissa ord, långsammare tal och gester. Modifieringar kan exempelvis 
innebära att ”läraren” kontrollerar att ”eleven” förstått, att ´”eleven” ber om ett 
förtydligande eller att ”läraren” repeterar eller parafraserar en mening. Samtalet kan ses 
som en möjlighet till utveckling av språket, något som Merrill Swain tar fasta på i sin 
comprehensible output hypothesis. Denna hypotes betonar vikten av begriplig output i samtal för 
språkinlärning. Swain menar att när elever måste producera språk som är begripligt för den 
andra samtalsparten så inser de sina begränsningar och får veta vad de behöver förbättra i 
språket för att göra sig förstådda. Kravet att kunna producera begriplig output ”knuffar på” 
elevernas språkutveckling. The output hypothesis har också vidareutvecklats av Swain i 
teorin om collaborative dialogue, som beskrivs som en kunskapsbyggande dialog där 
språkanvändning och språkinlärning hänger ihop som både en kognitiv och social aktivitet. 
Swain menar att detta är ”vad som gör det möjligt för performansen att väga tyngre än 
kompetensen”.42 Att samtal och tänkande är två processer som hänger ihop är något som 
det sociokulturella perspektivet betonar.   

3.1.7 Sociokulturellt perspektiv 

Liksom Longs och Swains teorier om interaktion så betonar det sociokulturella 
perspektivet vikten av samtal och att hjälpa språkinlärare förstå och bli förstådda. 
Teorierna skiljer sig dock åt i vilken vikt man lägger i de interna kognitiva processernas roll. 
I Long och Swains teorier ligger betoningen på språkinlärarens individuella kognitiva 
processer i hjärnan, att det är dessa processer som driver eleven framåt i språkutvecklingen 
med hjälp av modifierad interaktion. Vygotskys sociokulturella perspektiv fokuserar istället 
på själva samtalets roll, den sociala miljön som den drivande kraften, men menar att den så 
småningom kan internaliseras och bli en kognitiv process.43 Lärandet ses i första hand som 
en social och dynamisk process som övergår till att bli en inre förståelse. Enligt Vygotsky 
utvecklas elevens kunskap i den nära (proximala) utvecklingszonen genom interaktion med 
omvärlden, med hjälp av någon som kan mer, eleven klarar då av att lösa språkliga problem 
och förstå samband som han/hon inte skulle ha gjort på egen hand.44  

Kursplanen för engelska bygger till stor del på det sociokulturella perspektivet och 
betonar exempelvis vikten av att göra undervisningen meningsfull för eleverna och ta 
tillvara deras fritidsintressen, det ska vara ett samspel mellan skolans och fritidens engelska.    

3.1.8 Språklig medvetenhet  

Vikten av medvetenhet vid språkinlärning är ett omdebatterat ämne som har att göra med 
graden av implicit (acquisition) och explicit (learning) lärande (se kap. 3.1.3). Richard Schmidt 
har undersökt vilken roll implicit och explicit lärande spelar i andraspråksinlärning och 
menar i sin ”noticing hypothesis” att man inte kan lära sig något utan att till en viss grad 
medvetet uppmärksamma (”noticing”) de specifika lingvistiska kännetecknen som ska 
läras in. 45  Susan Gass har också presenterat en liknande modell som går ut på att 
språkinlärningsprocessen börjar först när språkinläraren uppmärksammar något i 
målspråket som är annorlunda mot vad han/hon förväntat sig eller fyller en 
kunskapslucka. 46  Genom att betona likheter och skillnader mellan modersmålet och 

                                                           
42 Swain, Merrill, 2000, “The Output Hypothesis and Beyond: Mediating Acquisition through Collaborative 

Dialogue”, s.97.  
43 Lightbown & Spada, 2006, ss. 47-48. 
44 Tornberg, 2009, ss. 15-16, 75-76 
45 Lightbown & Spada, 2006, s.44 och Sundqvist, 2009, s.15. 
46 Lightbown & Spada, 2006, s.45. 
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målspråkets struktur mm gynnas förståelsen för båda språken.47 Det finns även teorier 
som menar att vadsomhelst som hjärnan bearbetar kan bidra till inlärning oavsett om vi är 
medvetna om det eller inte. Frågan om vikten av medvetenhet vid språkinlärning är av 
betydelse för uppsatsen, eftersom olika fritidsaktiviteter kräver olika uppmärksamhet.  

3.2 Individuella faktorer som påverkar språkinlärning 

Hur bra det går att lära sig ett nytt språk beror på en mängd olika faktorer hos personen 
som ska lära sig språket. I det här kapitlet diskuteras exempelvis motivation, begåvning och 
personlighetsdrag och deras betydelse vid andraspråksinlärning.  

Intelligens har traditionellt sett varit något som mäts i olika slags test t.ex. IQ-test. Det 
finns rapporter som menar på att det existerar ett samband mellan intelligens och framgång 
vad det gäller andraspråksinlärning. Detta samband verkar dock bara gälla lärande som har 
att göra med analys av språket och regler, exempelvis läsande, grammatik- och ordkunskap 
– som traditionellt varit viktig när det gäller andraspråksinlärning. Något samband mellan 
intelligens och muntlig förmåga har inte påvisats. Eftersom en allsidig kommunikativ 
förmåga är att föredra så kan således inte intelligensvariabeln sägas ha så stor betydelse för 
språkinlärare idag.48  

En annan faktor som sägs påverka är inlärarens språkbegåvning (eng. ”language learning 
aptitude”). En person med språkbegåvning sägs kunna lära sig ett nytt språk snabbare och 
lättare än andra.49 Begåvning består av olika förmågor, att kunna avkoda och memorera 
fonem (ljud), att kunna förstå olika ords roller i meningar, att förstå grammatiska regler 
från olika exempel (för att kunna bilda nya meningar) samt förmågan att minnas och 
associera till nya ord.50 Liksom vad gäller intelligens är forskare oeniga kring hur den här 
typen av språkbegåvning påverkar språkinläraren, mycket beror på om fokus är på att 
uppnå kommunikativ förmåga eller på förståelse av språkets struktur. Forskare har också 
kommit fram till att framgångsrika språkinlärare inte behöver vara starka i alla förmågorna, 
t.ex. kan man ha mycket gott minne, men ha medelbra förmåga att analysera språk.51   

Ytterligare en faktor man brukar tala om är lärandestilar. Lärandestilarna innebär i en 
grov uppdelning att man skiljer mellan inlärare som tänker holistiskt och de som tänker 
analytiskt. En holistisk inlärare ser ”tillhelheten och kan ha svårt att analysera de delar som 
helheten består av”52. Å andra sidan kan en analytiskt lagd person sägas ha lätt att uppfatta 
detaljerna, men svårare att se helheten. När det gäller språkundervisning skulle då en teori 
vara att de som tänker analytiskt har lättare att lära sig främmande språk i ett traditionellt 
språkklassrum, medan personer som tänker holistiskt lär sig bättre i miljö med naturligt 
språk.53 Tornberg beskriver också en annan indelning av lärandestilar, där de är indelade i 
fyra grupper beroende på lärandepreferens54: 

 Visuellt lärande – genom att se, läsa 

 Auditivt lärande – genom att lyssna, upprepa, musik 

 Kinestetiskt lärande – genom att använda kroppsrörelser, spela drama, uppleva 

 Taktilt lärande – genom att skriva, föra anteckningar, rita 
Man bör komma ihåg att lärstilarna inte är ”renodlade”. En elev kan använda sig av dem 
alla, men att vissa elever drar fördel av visuella arbetsmetoder och andra t.ex. har lättare för 
att lära taktilt. Det gäller att alla elevers behov tillgodoses i språkundervisningen och att 

                                                           
47 Tornberg, 2009, s.85. 
48 Lightbown & Spada, 2006, s.57. 
49 Lightbown & Spada, 2006, s.57.  
50 Lightbown & Spada, 2006, s.58.  
51 Exempelvis Nick Ellis, citerad i Lightbown & Spada, 2006, s.58.  
52 Tornberg, 2009, s.23.  
53 Tornberg, 2009, s.23.  
54 Tornberg, 2009, s.24.  
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eleven får möjlighet att prova olika arbetssätt.55    
Olika personlighetsdrag anses vara en faktor som kan påverka språkinlärningen, men det 

är svårt att visa på sådana samband i empiriska studier. Generellt anses utåtriktade personer 
ha en fördel, i alla fall när det gäller att visa muntlig färdighet i konversation, då den här 
personlighetstypen törs ta risker, använda nya ord och göra fel. Att vara blyg, 
tillbakadragen eller stressad är också drag som spelar roll, men dessa hänger oftast också 
ihop med enskilda situationer. Är en person rädd att göra bort sig så är fokus inte bara på 
uppgiften utan t.ex. också på vad andra ska tycka, och då tar det längre tid att lära sig än för 
en avslappnad person. Sammanfattningsvis tror många forskare trots att det är svårt att 
bevisa empiriskt, att personlighetsdrag i kombination med andra faktorer har stor betydelse 
för språkinlärningen.56  

Motivation och attityd är en viktiga, men samtidigt komplexa faktorer. Motivation har 
definierats på olika sätt. Lightbown & Spada menar att motivation kan definieras utifrån 
två faktorer. Å ena sidan inlärarens kommunikationsbehov (t.ex. om man vill lära sig 
turistengelska, eller kunna använda språket professionellt), och å den andra inlärarens 
attityder till samhället där språket talas (att man söker mer kontakt med infödda talare).57 
McDonough menar att motivation består av fyra delar: orsakerna till att vi vill lära, styrkan 
av vår önskan att lära, vilken slags person vi är, uppgiften och förväntningar på den.58 
Motivation kan vara antingen instrumentell (att lära sig språket av praktiska skäl, t.ex. 
resa/arbete utomlands) eller integrativ (att lära sig för sin egen personliga utveckling). Båda 
typerna hör ihop med framgångsrik andraspråksinlärning. I språkklassrummet bör läraren 
arbeta med att försöka hålla elevernas motivation uppe, genom att t.ex. göra språket och 
kulturen intressant för eleverna, men kanske främst genom att variera uppgifterna så att de 
är intressanta och relevanta.59   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Tornberg, 2009, s.29. Lightbown & Spada, 2006, s.59.  
56 Lightbown & Spada, 2006, ss.60-63. 
57 Lightbown & Spada, 2006, s.63.  
58 McDonough, Steven, 2007, “Motivation in ELT”, s.369. 
59 Lightbown & Spada, 2006, s.63-65.  
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4. Metod 
Uppsatsens huvudfrågeställning lyder ”Påverkar onlinespelet World of Warcraft elevers färdigheter 
i engelska, och i så fall hur?” och de frågor examensarbetet undersöker är:  

1. Finns det ett samband mellan elevernas resultat i engelska och deras spelande av 
World of Warcraft? Om det finns ett samband, hur kan det beskrivas? 

2. Hur upplever eleverna som spelar World of Warcraft att de lär sig engelska? Upplever 
eleverna att de lär sig engelska när de spelar, och i så fall vad/hur? 

3. Hur upplever eleverna att deras fritidsintressen skulle kunna tas tillvara mer i 
engelskundervisningen?  

 
För att kunna besvara dessa frågor valde jag att arbeta på två olika sätt. Dels genomfördes 
en jämförande studie där resultaten på de nationella proven i engelska i år 9 hos de elever 
som spelar WoW jämfördes med resultaten hos de som inte gör det, för att se om det finns 
ett samband mellan spelande elever och resultat, och vilka detta i så fall skulle vara 
(kvantitativ metod). Detta var tänkt att besvara frågeställning 1. Utöver denna jämförande 
studie valde jag även att använda mig av kvalitativ metod i form av fokussamtal för att lyfta 
fram elevernas erfarenheter av spelande och kunna besvara frågeställning 2 och 3. Hur 
undersökningen genomfördes beskrivs mer utförligt under metodkapitlets respektive 
rubrik.  

4.1 Jämförande studie – urval, datainsamling och analys 

Den jämförande studien genomfördes för att undersöka om det finns ett samband mellan 
elevernas resultat i engelska och deras spelande av World of Warcraft, samt hur ett sådant 
samband i så fall skulle kunna beskrivas. När man talar om framgångsrik 
andraspråksinlärning och resultat bör man på ett eller annat sätt kunna bedöma 
språkkunskaperna, och som vi exempelvis har sett vad det gäller de individuella faktorerna 
så påverkar olika faktorer framgången beroende på vad i språket man fokuserar på. 
Traditionellt delas språkkunskaper in i de fyra färdigheterna tala, läsa lyssna och skriva. 
Dessa brukar i sin tur delas in som antingen receptiva (lyssna och läsa) eller produktiva (tala 
och skriva).60  

I svenska skolor sker kunskapsbedömning och betygssättning utifrån hur väl en elevs 
språkförmåga motsvarar de satta mål som kursplanen anger. Det som ska vara i fokus för 
bedömningen är en ”allsidig kommunikativ förmåga”, och för att kunna bedöma en sådan 
förmåga krävs en allsidig bedömning där eleverna ges möjlighet att över en längre 
tidsperiod verkligen visa vad de kan. De nationella proven ska bidra till likvärdighet och 
vara ett stöd för lärarna i bedömningen av elevernas kunskapsutveckling. Det nationella 
ämnesprovet i engelska i årskurs 9 är utformat så att det ska fokusera på de olika 
språkfärdigheterna och består av fyra delprov: muntlig interaktion/produktion, receptiv 
förmåga: läsa och förstå, receptiv förmåga: lyssna och förstå samt skriftlig produktion.61   

Vid den jämförande studien jämfördes resultat i engelska mellan elever som spelar 
WoW med elever som inte spelar. Den undersökta gruppen bestod av 90 elever (40 flickor 
och 50 pojkar) i år 9 från en 7-9 grundskola på ett mindre samhälle i Mellansverige. Dessa 
elever har under sin tid på skolan arbetat med engelska i fyra grupper indelade efter nivå, 
samt har majoriteten (62 av 90 elever) haft engelska som språkval, dvs. valt bort de 
moderna språken franska/spanska/tyska för att istället fördjupa/förstärka sin engelska. 
Genom mina kontakter på skolan sedan VFU-perioderna fick jag reda på att av de 90 var 
det 14 elever som spelar eller har spelat WoW, (av dessa var 2 flickor). Att de verkligen 
spelat WoW dubbelkontrollerades sedan med var och en.  

                                                           
60 Tornberg, 2009, s.97.  
61 Skolverket, 2010, Nationella Prov Årskurs 9 Engelska.  



 

 

15 

 

Jag valde att undersöka elever i år 9 för att kunna använda statistik från de nationella 
proven som bedömning på elevernas kunskaper i engelska. Trots att dessa prov inte ger en 
fullständig bild av kunskaperna (eleven kan t.ex. haft en dålig dag när provet skrivs) så ger 
provet i alla fall en översikt av elevens olika språkfärdigheter (tala, läsa, lyssna, skriva). 
Tanken med studien var också att söka samband mellan olika färdigheter och 
WoW-spelande. Statistiken kom från årets nationella prov i engelska som genomfördes i 
mars/april 2010. Denna information är offentlig och tillhandahölls av skolan. Statistiken 
bestod av klasslistor där varje elevs provresultat stod i form av betygen G (Godkänd), VG 
(Väl godkänd), MVG (Mycket väl godkänd) eller 1 (Icke godkänd). I sammanställningen 
hade de receptiva förmågorna hör- och läsförståelse slagits ihop. Således visades Del A 
(muntlig produktion) Del B (receptiv förmåga hör/läs), Del C (skriftlig produktion) och ett 
sammantaget betyg på alla färdigheterna. Det kunde t.ex. se ut så här: 

 
9A 
   Prov A  Prov B  Prov C  Sammanfattning 
Stina Svensson  G  VG  G  G 

 
Dataanalysen skedde genom att jag räknade om bokstavsbetygen (G, VG, MVG) i 
statistiken till siffror på samma sätt som de viktas när meritvärdet räknas ut för varje ämne 
då eleverna söker till gymnasieskolan.62 Med detta system motsvarar G=10, VG=15, 
MVG=20 och 1(Icke Godkänd)=0. På så vis gick det sedan att räkna ut ett medelvärde av 
betygen, och i förlängningen att jämföra resultaten och kunna besvara den första 
frågeställningen.  
Uträkningen av medelvärdet för det sammantagna betyget på provet för samtliga elever ser 
exempelvis ut så här: 
G  = 48  x 10  = 480 
VG  = 34  x 15  = 510 
MVG  = 4  x 20  = 80 
IG  = 4  x0  = 0 

Summa: 1070/90 elever = 11,89 

 
För att synliggöra statistiken har tabeller och diagram använts.  

4.2 Fokussamtal 

För att kunna besvara frågeställning 2 och 3 som behandlar elevernas erfarenheter och 
upplevelser så valde jag att genomföra fokussamtal. Fokussamtal är en kvalitativ 
forskningsmetod som blivit allt vanligare under senare tid, särskilt inom didaktisk 
forskning där man är ute efter att överbrygga gapet mellan teori och praktik.63 Avsikten 
med fokussamtal är att ”genom samtal om något som de medverkande själva är 
intresserade av, fördjupa förståelsen och nyansera beskrivningarna av det område som 
undersöks.”64 Tanken är att deltagarna ska inspirera varandra i samtalet, påverka varandra 
med tankar, erfarenheter och reflektioner om ämnet så att nya infallsvinklar och kunskaper 
om ett fenomen tydliggörs. Det är detta som gör fokussamtalet som metod unik och skiljer 
den från liknande metoder som gruppintervju. Vid fokussamtalet får deltagarna ta del av 
varandras erfarenheter och kunskaper, detta gör det möjligt att hitta upplevelser och 
kunskaper som inte går att komma åt genom exempelvis enkät eller enskild intervju. 
Metoden är särskilt lämplig att använda när nya områden ska utforskas och då det handlar 
om det som brukar beskrivas som ”tyst kunskap”. Data produceras ”via gruppinteraktion 

                                                           
62 Gymnasium.se, 2010, Räkna ut ditt meritvärde 
63 Uppsatsens mystik, 2006, s.76.  
64 Uppsatsens mystik, 2006, s 77.  
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kring ett ämne som forskaren har bestämt”65. Ämnet som undersöktes var WoW och den 
engelska som eleverna kunde tänkas lära sig när de spelar.  

4.2.1 Urval och presentation av informanterna 

Valet av informanter till fokussamtalen skedde inte slumpmässigt. Eftersom 
undersökningen går ut på att jämföra elever som spelar med de som inte spelar valde jag att 
ha två fokussamtal, det första med en grupp elever som spelar och det andra med elever 
som inte spelar WoW. Till båda grupperna valdes elever som lärarna ansåg ha goda resultat 
i engelska, för att lättare kunna jämföra deras svar och få en tydligare bild av vilka faktorer 
som påverkar resultatet. Sedan tidigare kontakter med engelsklärarna visste jag hur 
eleverna låg till. Att det blev elever med goda resultat var främst för att kunna påvisa 
eventuella effekter av spelandet. Samtliga informanter vid fokussamtalen var killar, på 
grund av att det inte fanns tillräckligt urval av flickor som spelade. En annan aspekt på 
urvalet till samtalen var den s.k. ”fruktbarhetsprincipen” som innebär man ”väljer personer 
som man tror eller vet har mycket att säga om det man vill undersöka och som är 
intresserade att tala om detta”66. Jag valde därför informanter som kände varandra och kom 
väl överens för att samtalet skulle flyta på och det inte skulle finna några hämningar eller 
blyghet. Som Halkier skriver ”deltagare från samma nätverk kan också fördjupa varandras 
perspektiv på grund av delade erfarenheter och upplevelser”.67  

I varje fokusgrupp deltog tre elever. Detta eftersom det anses vara ett lämpligt antal 
för fokussamtal.68 För att det ska bli ett flyt i texten trots att informanterna är anonyma har 
jag valt att ge dem påhittade namn. I den första gruppen, som bestod av WoW-spelare, 
deltog Adam, Lasse och Fredrik. Pojkarna kände varandra sedan tidigare och hade också 
spelat WoW tillsammans. De hade alla VG/MVG resultat på det nationella provet och var 
villiga att dela med sig av sina erfarenheter. De har alla, åtminstone periodvis, varit 
högkonsumenter av WoW, men har även andra fritidsintressen som jakt, vildmarksliv och 
ishockey. Den andra gruppen, de som inte spelar, bestod av Olle, Linus och Anders, som 
även de ligger på VG/MVG-nivå och kände varandra sedan tidigare. De har vanliga 
fritidsintressen som att se på film, skateboard, musik mm. Anders och Olle har dessutom 
varit utomlands en del. Olles dröm är att bo och jobba i USA.  

4.2.2 Datainsamling och analys 

Det är som nämnts meningen att ”gruppmedlemmarna ska påverka varandra till att 
reflektera fritt om en fråga (begrepp, fenomen med mera) som du i förväg konstruerat åt 
gruppen” 69  Informanterna fick i samband med att de tillfrågades om deltagande i 
fokussamtalen (ca en vecka innan samtalen ägde rum) en stencil med några frågor att 
reflektera kring. Frågorna återfinns i Bilaga 2 och handlar om hur eleverna upplever att de 
lär sig engelska, deras erfarenheter från WoW/fritidsengelska och tankar om hur de får visa 
sina kunskaper i skolan. Frågorna var sedan utgångspunkt för samtalen. Deltagande i 
fokussamtalen var självklart frivilligt, men alla som tillfrågades var positiva till att medverka 
i undersökningen och gjorde sitt bästa för att samtalen skulle bli så bra som möjligt. I 
samband med att jag tillfrågade informanterna om deltagande så informerade jag också om 
vad fokussamtal som metod innebär och vad som förväntades av dem. Som tack för 
hjälpen fick de efter att samtalen genomförts välja valfri produkt från skolans kafeteria. 

För att få till mer spontana samtal och inte förlora information valde jag att spela in 
samtalen med diktafon. På så vis kunde jag fokusera på det som sades och hoppa in med 

                                                           
65 Halkier, Bente, 2010, Fokusgrupper, s.7.  
66 Uppsatsens mystik, 2006, s.61.  
67 Halkier, 2010, s. 28.  
68 Halkier, 2010, s. 32.  
69 Uppsatsens mystik, 2006, s.76. 
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följdfrågor eller be om förtydligande under samtalets gång, vilket hade försvårats om jag 
t.ex. hade fört anteckningar. Trots att informanterna vad medvetna om diktafonen flöt 
samtalen på mycket bra. Tekniken fungerade som den skulle, diktafonen hade testkörts 
innan samtalen och extra batterier inhandlats. Samtalen genomfördes på ordinarie 
lektionstid (engelska) med engelsklärarnas godkännande. Efter samtalen transkriberades 
det inspelade materialet. Transkribering innebär att noggrant redovisa t.ex. pauser och 
parallellprat för att bättre förstå och komma ihåg situationen och lättare kunna uppfatta 
vad som sades.70 Transkriberingen analyserades sedan för att söka svar på frågeställning 2 
och 3. Det bör även nämnas att eftersom antalet informanter är litet så kan inga generella 
slutsatser dras av studien, men undersökningen leder ändå fram till ny kunskap om 
elevernas erfarenheter och upplevelser av spelet.  

4.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

Enligt offentlighetsprincipen så är provresultat och betyg allmän handling.71 I den statistik 
jag fick från skolan står elevernas namn, och namn är en personuppgift enligt 
Personuppgiftslagen. Behandling av personuppgifter kräver i princip samtycke från den 
”registrerade”. I undersökningen har jag på inget sätt lagrat eller registrerat namn på elever, 
utan namnen har endast använts för att skilja de som spelar WoW från de som inte spelar.  
Alla namn på elever, och i förekommande fall lärare, har behandlats anonymt i 
examensarbetet. I resultatredovisningen är samtliga namn påhittade.   

I undersökningar där människor tillfrågas måste man tänka på att deltagarna ska 
informeras om projektet och vad deltagandet innebär.72 Detta gjordes i samband med att 
informanterna tillfrågades om deltagande i fokussamtalen, ca en vecka innan de ägde rum. 
Vid detta tillfälle fick de även information om vad fokussamtal innebär, att de skulle spelas 
in med diktafon, att de skulle vara anonyma och de fick även ta del av 
undersökningsfrågorna. Deltagande var på alla sätt frivilligt och kunde närsomhelst 
avbrytas. Eftersom samtliga informanter fyllt 15 år behövdes inte vårdnadshavare 
informeras eller ge samtycke till deltagande.73 I det här fallet berör inte ämnet heller etiskt 
känsliga frågor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
70 Uppsatsens mystik, 2006, s.62. 
71 Erdis, Mare, 2007, Juridik för pedagoger, s.20.   
72 Högskolan Dalarna, 2008, Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna.  
73 Högskolan Dalarna, 2008, Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna. 
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5 Resultat 
I det här kapitlet redovisas resultatet av undersökningen. Det övergripande syftet med 
uppsatsen handlar om ifall World of Warcraft påverkar elevers färdigheter i engelska, och i 
sådana fall på vilket sätt. Efter insamlande av datamaterial; jämförande av statistik från det 
nationella provet och genomförande av fokussamtal, har materialet analyserats. Det är 
denna analys som redovisas i detta kapitel. Innan resultatet redovisas så vill jag påminna 
läsaren om att det finns många faktorer som påverkar språkinlärningen som 
undersökningen inte tar hänsyn till, t.ex. sociokulturella faktorer, föräldrarnas 
utbildningsnivå etc. (jfr resultatet av Sundqvists avhandling som redovisades i kap. 2.1.2). 
Kapitlet är indelat i underrubriker som följer undersökningens upplägg och avslutas med 
en sammanfattning av de resultat och slutsatser som kan dras.   

5.1 Jämförande studie av resultat på det nationella provet 

De undersökta 90 eleverna består av 40 flickor och 50 pojkar. Det var 14 elever som 
spelar/spelat och av dessa var 2 flickor. Vi ska börja med att titta på det sammantagna 
betyget, dvs. helhetsbetyget på det nationella provet där alla språkfärdigheter slagits 
samman, detta benämns sammanfattning i statistikrapporten (jfr. kap.4.1). Betygen har 
omvandlats till siffror där G = 10, VG = 15, MVG = 20, Icke godkänt betyg räknas som 0.  

Medelvärdet på resultatet för alla 90 elever är 11,89, medan motsvarande värde för de 
som spelar/spelat WoW är 12,86. Detta tyder på ett positivt samband mellan spelande av 
WoW och resultat i engelska. Jämför man då de som spelar och de som inte spelar blir 
skillnaden tydligare då medelvärdet för de som inte spelar är 11,44. Skillnaderna tydliggörs 
i Diagram 1. Vi ska nu titta närmare på provets olika delar för att se om det är någon 
särskild språkfärdighet som utmärker sig. Inledningsvis beskrivs kortfattat hur provet 
genomförts och bedömts.  
 

 

5.1.1 Delprov A: Muntlig färdighet 

Provet genomförs som ett samtal mellan minst två elever och läraren bedömer samtalet 
enligt kursplanens mål och kriterier. Tittar man på resultatet överlag så är medelvärdet för 
samtliga elever (både spelare och icke spelare) 11,72, dvs. strax över Godkänd-nivå. För de 
som spelar WoW är motsvarande värde 12,86, och för de som inte spelar 11,51. Resultaten 
synliggörs i Diagram 2.  
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5.1.2 Delprov B: Receptiv förmåga - läsa och lyssna 

Delprov B består av två delar: läsa och lyssna. Läsdelen går ut på att eleverna arbetar med 
olika texttyper som de besvarar frågor om, antingen genom att välja bland olika 
svarsalternativ, formulera kortare eller längre svar på engelska eller matcha texter med rätt 
beskrivning. Lyssna-delen är uppbyggd på samma sätt, men istället för texter lyssnar 
eleverna på t.ex. radioprogram, intervjuer och nyhetsinslag och besvarar frågor om detta.  
Tyvärr var inte betygsstatistiken lagrad så att det gick att få fram skilda resultat för 
respektive förmåga läsa och lyssna. Statistiken visar att av de olika delproven så har 
eleverna bäst resultat på delprov B, detta är inte oväntat, men de som spelar WoW 
utmärker sig mycket mer på detta delprov än övriga. För samtliga var medelvärdet 11,72, 
för de som spelar WoW 13,21 och för de som inte spelar 11,45.  
 

 

5.1.3 Delprov C: Skriftlig förmåga 

Delprovet som visar på den skriftliga förmågan går ut på att eleverna skriver en egen text 
som antingen är ganska fri eller mer strukturerad, detta får eleverna själva välja. Läraren 
bedömer sedan texten utifrån betygskriterierna. Till sin hjälp har läraren exempeltexter för 
olika betyg från Skolverket. På den undersökta skolan har lärarna i engelska sambedömt 
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proven, vilket innebär att det inte är bara en lärare som gjort bedömningen utan att minst 
två lärare läst texten innan den betygssatts. Statistiken visar att delprov C var den del som 
eleverna presterade lägst resultat på, men även har de som spelar WoW ett något högre 
medelvärde än de som inte spelar. Medelvärdet för samtliga är 11,28, för de som spelar 
11,78 och för de som inte spelar 11,18.  
 

 

5.2 Resultat av fokussamtalen 

Materialet från de två fokussamtalen består av transkriberad inspelning där namnen på 
samtliga deltagare bytts ut och ersatts med påhittade namn. Under samtalen nämns även 
två lärare och en annan elev vid namn, även dessa namn är utbytta för att uppfylla kravet på 
konfidentialitet vid undersökningar. Kapitlet är indelat efter olika återkommande teman 
som dyker upp under båda samtalen, dessa är löst baserade på de frågor eleverna fått att 
fundera över i förväg (se Bilaga 4). I den första samtalsgruppen, som spelar WoW, ingår 
Fredrik, Adam och Lasse. I den andra gruppen ingår Olle, Linus och Anders som inte 
spelar. 

5.2.1 World of Warcraft – erfarenheter   

I fokussamtalet med de elever i gruppen som spelar WoW berättar eleverna att de upplever 
att de lär sig engelska när de spelar. För att överhuvudtaget kunna spela måste man förstå 
instruktionerna och kunna kommunicera med andra spelare, och utan engelska fungerar 
inte detta, som Fredrik beskriver det under samtalet: ”man måste ju typ lära sig, annars går 
det inte”. Enligt Fredrik lär man sig engelska i spelet genom att ”läsa, lyssna, skriva, prata”:  

Fredrik:  läsa, lyssna, skriva, prata 
Adam:  jaa det gör jag, skriver så att de fattar 
Fredrik:  Mm, det kanske inte blir klockren engelska, men det blir väl 

engelska i alla fall 

 
Eleverna berättar att de lär sig engelska när de läser uppdrag i spelet, chattar och talar med 
andra spelare. Vid samtal med spelare kommer de i kontakt med olika uttalsvarianter av 
engelska:  

Adam:  Typ när jag har headset på eller så där och de bryter. 
Fredrik:  Ja, typ på indiska eller nåt sånt där, eller från Polen, eller ryska… 
Lasse:  Ja, jag körde Lich King74 och lyssnade på en ryss som höll på 

                                                           
74 En s.k. ”boss” i spelet, som är kräver mer taktik och samarbete för gruppen att klara av. 
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och skulle förklara. 
Jag:  Hur gick det då? 
Lasse:  Det gick… 
Fredrik:  … och Viggo satt och körde med en brasilianare… 
Adam:  Nej! 
Fredrik:  De var sju personer som satt på LAN75 i Brasilien. 
Lasse:  Va! 
Adam:  Perfekt!  

 

Att förstå olika uttal återkom även senare under samtalet: 
Adam:  Man lär sig olika dialekter t.ex. det gör man ju när man pratar 

med holländare och så, det blir lättare och fatta alla olika 
dialekter. 

Fredrik:  Ja typ, du förstår ju holländsk och indisk och norsk engelska. 
Adam: Jaa… 
Lasse: Men det är drygt att lyssna på dem också… 
Fredrik:  Speciellt när det är turkar och polacker. 
Lasse:  Mmm 
Adam: Jag tycker det är så drygt när det är turkar! 
Lasse:  Ja, de pratar så snabbt så man hör inte dom.  
Jag:  Menar ni att de pratar så att ni inte förstår?  
Adam:  Ja, de pratar drygt.   
Fredrik:  … och polackerna kan oftast ingen vidare engelska så de sitter 

och spammar76 typ, om du kollar i trade77 på Burning Legion78, 
allting står på polska. 

Lasse:  Hahaha, gör det? 
Fredrik: Ja, nästan allt. 
Adam: Men det är så stört liksom, när jag sitter och skriver med någon 

från till exempel Belgien kan de skriva hur bra engelska som 
helst, men inte pratar dom!  

 
Här beskriver Adam en skillnad han upptäckt mellan spelare från olika länder, att spelare 
från Belgien har en mycket bra skriftlig förmåga, men att den muntliga brister. 
Informanterna beskriver också hur de upplever att omvärlden inte förstår sig på spelet, och 
hur det kommer sig att spelet tar upp så mycket tid. Till viss del håller de också med:  

Adam:  Nej det går inte, först måste man förklara vad spelet handlar om 
och det kommer att ta typ ett år innan de fattar, sen måste man 
berätta vad det går ut på och det fattar de ändå inte. 

Fredrik:  Det går inte ut på nåt. 
Adam:  Haha! Nej, det är värsta no-life spelet åt helvete! Haha! 
Fredrik:  Det är det ju, om du väl har satt sig där då blir du sittande en hel 

dag. 
Lasse:  Det går ju inte att ta slut heller.  

 

Föräldrar som inte förstår sig på spelet är en annan erfarenhet som spelarna tar upp, liksom 
det faktum att många spelare är vuxna och till och med äldre:  

Fredrik:  Men man lär sig väl engelska på många sätt. 
Adam: Sen är det bara tidsfördriv sen. 
Fredrik:  Pappa tycker att jag är en tönt som spelar, han tycker att jag är 

’för gammal för det där’. 
Adam:  För gammal?! Haha! Vi är ju typ för unga! I vissa guild måste 

man ju vara 18! 
Lasse:  Ja det är ju nästan alla! 
Adam:  Men jag lovar att jag spelar bättre än vissa 18-åringar! 
Lasse:  Ja, mycket bättre! Vi möter ju säkert gamla gubbar ibland också! 

                                                           
75 LAN = förkortning för Local Area Network, lokalt nätverk 
76 Spamma = störa spelets chat-logg genom att skriva mycket om sådant som inte berör alla.  
77 Spelet har olika chat-loggar, trade-loggen är till för att underlätta handel med andra spelare 
78 Burning Legion är ett realm, en server där en kopia av spelvärlden finns.  
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5.2.2 Skolengelska och fritidsengelska 

Frågan ”Känner du att du får visa vad du kan i engelska i skolan?” misstolkades först då 
Fredrik trodde att det handlade om vad han kan om WoW, efter att frågan förtydligats var 
elevernas svar enhälligt:  

Jag:  Det som är med den här frågan är väl lite att, i kursplanen står det 
t.ex. att när man har engelska i skolan ska ta tillvara på elevernas 
fritidsintressen i undervisningen… 

Adam:  Det gör inte den här skolan för fem öre! 
Fredrik:  Tror du Ingrid [en lärare] bryr sig om vi spelar WoW eller inte?  
Adam: Inte alls, inte Annika [annan lärare] heller. 
Fredrik:  In your dreams, typ, jag tror inte att hon är så intresserad av det. 
Jag:  Skulle du säga att du kan mer engelska än vad du visar för Ingrid? 
Fredrik:  Nja, det tror jag väl inte. Jag har ju mina verbfel, det är ju dom 

som gör allt. 
Jag:  Okej… 
Adam:  Då blir allting fel, läsa kan man ju, men skriva kan man inte. 
Fredrik:  Du stavar ju was med W H A S, det gör du jämt! 
Lasse:  Det är så psykande , stör hela spelet! 
Adam:  Ja, jag skriver alltid med H i alla ord, har fått H i hjärnan, måste 

key binda79 den…  
Fredrik:  Så då händer det ingenting när du trycker på H… 
Lasse:  Hahaha! 
Adam: Men alltså, lärarna bryr sig nog inte om fritiden.  
Lasse: Nej inte på det viset. 

 
Fredrik nämner sina verbfel som ”gör allt”. Grammatik kommer även upp igen senare 
under samtalet:   

Fredrik:  Men grammatiken den lär du dig aldrig på WoW! 
Adam:  Nej, det gör man verkligen inte! 
Lasse:  Vem bryr sig? 
Fredrik:  Nej precis. 
Adam:  Men man pratar ju mycket. 
Lasse:  Men när man väl har lärt sig det [grammatiken] då stör man sig 

mycket på hur dom skriver liksom. 
Fredrik:  Ja man vill inte göra samma misstag som dom. 

 
Lasse uttrycker först att han inte ”bryr sig” om grammatiken, men menar sedan att det är 
störande när andra skriver fel. Grammatiken är bra att kunna, men inte viktigare än att 
”prata mycket”. Denna åsikt dyker även upp under det andra fokussamtalet där Olle, som 
inte spelar WoW, menar att skolan fokuserar för mycket på att skriva och för lite på att öva 
den muntliga förmågan.  

Olle:  Jag vet inte, vi är ganska dåliga på att prata muntligt. 
Linus:  Håller med. 
Olle:  Skriva och så får vi göra nästan hela tiden, men vi får aldrig prata! 
Jag:  Det skulle ni vilja visa mera? 
Olle:  Alltså både ja och nej, vill nja? 
Jag:  Öva mera? 
Olle.  Ja, man vill ju bli duktig muntligt… 
Linus:  Vi skulle kunna läsa och skriva mindre och prata muntligt mera. 
Olle:  Det är ändå det man behöver mest, det är muntligt. 

 
Eleverna möter olika former av fritidsengelska. I samtalsgruppen som inte spelar WoW är 
det till stor del i form av film och TV, men mindre läsning. Liksom WoW-spelarna talar 
eleverna i den här fokusgruppen om att de lär sig olika varianter av engelska, ”dialekter” i 
samband med sin fritidsengelska: 

Linus.  Ja det är väl när man ser en film eller så, då lär man sig lite. 

                                                           
79 Key binda = låsa en tangent på tangentbordet  
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Olle:  Ja, det är väl mest filmer och tv-program och sånt där. 
Jag:  Så ni lyssnar väldigt mycket på engelska? 
Olle:  Ja det blir inte så mycket som man läser. 
Jag:  Ni läser inga böcker eller tidningar på engelska på fritiden? 
Olle:  Nej, bara när man är tvingad i skolan. 
Jag:   Så då är det film, tv, musik och Internet? 
Olle:  Ja och lite tv-spel. Det är väl mest i skolan som man lär sig skriva 

engelska, men det är mycket filmer som man ser och lär sig 
speciella uttryck och dialekter och sånt. 

 

Informanterna i den här gruppen tror också att de som spelar WoW har en fördel när det 
gäller att öva engelska, och då särskilt när det gäller den muntliga förmågan:  

Olle:  Man kanske skulle spela? 
Jag:  Tror ni att de lär sig engelska när de spelar? 
Olle:  Ja, det är säkert! 
Linus:  Ja det gör de! 
Olle:  De tränar ju engelska hela tiden, det är ju hela tiden engelska. 
Linus: De lär sig ju inte samma sorts engelska som vi gör i skolan… 
Olle: Nej, de lär sig ju mer sån engelska som man pratar. 

 

På frågan om hur skolan skulle kunna ta tillvara på elevernas fritidsintressen i 
undervisningen dyker även den muntliga delen och lärandet av vokabulär upp:  

Olle:  Ja det är väl det att man skulle kunna prata mer muntligt, typ se 
mer filmer och kanske jobba mer med uttryck o dialekter o så 
där, kanske slangord  

Jag:  Mer vardagsspråk? 
Alla: Ja! 
Olle:  Inte sån ordagrann engelska utan… 
Linus: Ja, antar att det inte är så många som säger allt helt grammatiskt 

riktigt utan istället bara pratar! 

 
Informanterna som spelar WoW är också inne på samma linje och menar att skolan skulle 
kunna ta tillvara deras spelintresse genom att erbjuda flera tillfällen till muntlig övning:  

Adam:  Jag tycker det är roligt att sitta och prata spel 
Lasse:  Ja vi skulle väl få kunna prata om det då. 
Fredrik:  Eller sitta i Stormwind80 och diskutera med nån holländare, det 

är ju skitkul! 

 
WoW-spelarna diskuterade också ifall de tror att de har nytta av sina erfarenheter från 
WoW i andra ämnen än engelska. Att kunna hushålla med resurser och tjäna pengar är 
något de lär sig i spelet, liksom att läsa kartor.  

Lasse:  och ekonomi 
Fredrik:  Ja det är ju det i såna fall, om man sitter på AH [auktionshuset] 

kan man ju tjäna pengar på det till slut 
Lasse:  Ja, om man säljer mycket skitgrejer. 
Adam:  Och lägger ut det för 1g [guld]. 
Fredrik:  Du tar allting och lägger ut det lite dyrare… 
Lasse:  Ja precis.  
Fredrik:  Men då ska du ha tid med det också… 
Lasse: Ja och ork!  
Adam:  Man kan tillverka gör egna grejer och sälja också.  
Fredrik:  Eller så har man mining som profession och säljer direkt 
Lasse:  Alchemy kan man tjäna mycket på också.  

 

                                                           
80 Stormwind = en stad i spelvärlden.  
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5.3 Sammanfattande resultat med slutsatser 

Analysen av statistiken från de olika delproven visar att de elever som spelar WoW har ett 
genomsnittligt bättre resultat på de olika delarna av det nationella provet. Detta syns 
särskilt i delprov B, de receptiva förmågorna läsa och lyssna där skillnaden mellan spelare 
och icke spelare blev mycket tydlig. Även i delprov A, som testar den muntliga förmågan, 
syns ett signifikant samband mellan spelande och resultat.    
 

 
 
Av fokussamtalen framgår att eleverna upplever att: 

 de lär sig engelska när de spelar genom att läsa, lyssna, tala och chatta 

 de måste kunna använda engelska för att kommunicera med spelare från andra 
länder 

 de lär sig ”dialekter”, ord, förkortningar 

 det är viktigare att kunna kommunicera på engelska än att det som produceras blir 
helt korrekt 

 spelet tar mycket tid, att omvärlden inte förstår spelandet 

 skolan inte tar tillvara på deras fritidsintressen 

 eleverna efterlyser mer muntliga övningar i vad som skulle kunna kallas 
vardagsengelska (i kontrast till ’skolengelska’). De tycker att det är för mycket fokus 
på att skriva riktigt och för lite muntlig övning i skolan 

 deras spelintresse, och annan fritidsengelska, skulle kunna tas tillvara mer vid t.ex. 
muntliga övningar 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras undersökningen, såväl metoden som resultatet, de centrala 
frågeställningarna besvaras, slutsatser dras och sist ges också förslag till framtida 
undersökningar i ämnet.  

6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med uppsatsen är att ta reda på ifall onlinespelet World of Warcraft påverkar elevers 
färdigheter i engelska, och i så fall hur. Resultatkapitlet är indelat efter uppsatsens centrala 
frågeställningar som lyder:    

1. Finns det ett samband mellan elevernas resultat i engelska och deras spelande av 
World of Warcraft? Om det finns ett samband, hur kan det beskrivas? 

2. Hur upplever eleverna som spelar World of Warcraft att de lär sig engelska? Upplever 
eleverna att de lär sig engelska när de spelar, och i så fall vad/hur? 

3. Hur upplever eleverna att deras fritidsintressen skulle kunna tas tillvara mer i 
engelskundervisningen?  

I diskussionen vävs resultatet ihop med bakgrund och teori från kapitel två och tre.  

6.1.1 Samband mellan WoW-spelande och resultat i engelska 

Den jämförande studien visar att eleverna som spelar WoW presterade bättre på det 
nationella provet än de som inte spelar. Detta gäller samtliga delprov, men skillnaden är 
störst när det gäller de receptiva förmågorna; läsförståelse och hörförståelse samt den 
muntliga förmågan. Detta tyder på att det finns ett samband mellan WoW-spelande och 
resultat i engelska där de som spelar WoW har en fördel gentemot elever som inte spelar. 
Vokabulär är en viktig del i de receptiva förmågorna, för att lyckas bra med läs- och 
hörförståelse krävs ett gott ordförråd. Det positiva sambandet mellan fritidsengelska och 
vokabulär var ett av de viktigaste resultaten i Pia Sundqvists avhandling. Resultaten i denna 
studie kan sägas ge ytterligare belägg för att detta stämmer. Likaså ger de belägg för det 
positiva sambandet mellan fritidsengelska och muntlig förmåga där de som spelar även har 
en fördel. När det gäller delprov C, skrivdelen, syns en liten, försumbar skillnad.    

6.1.2 Upplever eleverna att de lär sig engelska när de spelar? 

I bakgrundskapitel 2.2.2 beskrev några WoW-spelare från Europa att de lär sig engelska 
och andra främmande språk när de spelar WoW. Det många av dem betonade var att WoW 
ger möjligheter att använda språket, både genom att tala och skriva – det som brukar kallas 
produktiva förmågor. Som Sundqvist kom fram till i sin avhandling så har det betydelse för 
inlärningen vilken typ av fritidsaktivitet eleven håller på med. Fritidsaktiviteter där eleven 
är produktiv och måste lita på sin egen språkliga förmåga är viktigare än passiva aktiviteter. 
WoW hör till de aktiva fritidsaktiviteterna, spelet ger eleverna möjligheter att använda 
språket och träna alla språkfärdigheterna. Min studie ger ytterligare belägg för detta. I 
fokussamtalen berättar exempelvis Fredrik att han tycker att han lär sig engelska i spelet 
genom att ”läsa, lyssna, skriva, prata”. Som tidigare nämnts, så tvingas eleverna vara aktiva 
på engelska i spelet för ”annars går det inte”. Att eleverna i den andra fokusgruppen (som 
inte spelade) var övertygade om att de som spelar har fördelar när det gäller engelska är 
också intressant, jag återkommer till detta i nästa delkapitel.  

Eleverna som spelar upplever att de lär sig nya ord och ”dialekter”, alltså vokabulär 
och att förstå olika varianter av engelska. De berättar också om hur de själva och kompisar 
som spelar brukar interagera med spelare från andra länder på engelska. Att just dessa 
färdigheter nämns är intressant eftersom det återspeglar det som den jämförande studien 
av resultat på nationella provet visar.  
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De som spelar menar att en brist hos dem är grammatiken, att deras engelska inte blir lika 
grammatiskt korrekt som skolengelskan. Fredrik är mycket bestämd med att ”grammatiken 
den lär du dig aldrig på WoW!” och Adam och Lasse håller med. Samtidigt talar t.ex. Lasse 
om att han ”stör sig” på när andra skriver fel, och att han inte vill göra fel som dem. 
Tvärtemot Krashens Non-interface position visar resultaten i min studie att just de 
grammatiska kunskaperna eleverna lärt sig medvetet i skolan till viss del påverkar språket 
de tillägnat sig omedvetet t.ex. i spelet. Jag skulle vilja påstå att medvetet och omedvetet 
lärande går att kombinera, att utsättas för stora mängder språk som inte alla gånger är 
korrekt gör eleverna uppmärksamma på det de lärt sig medvetet. Detta stämmer in på 
Krashens monitor hypotes, att explicit lärande hjälper eleven att ”putsa” på de implicit 
förvärvade kunskaperna. Mina resultat ger också stöd till Merrill Swains Comprenhensive 
output hypothesis, eleven Lasse vill t.ex. inte göra samma fel som de andra och vet vad han ska 
undvika. I spelet har eleverna hela tiden krav på sig att kunna kommunicera på ett 
begripligt sätt med sina medspelare. Detta krav knuffar på elevernas språkutveckling enligt 
Swain, och vi ser det tydligt i undersökningens resultat. Möjligheterna som WoW erbjuder 
att använda språket både skriftligt och muntligt och på så sätt skapa en motiverande och 
social dialog mellan spelare är ett sätt öva språket. Även Krashens Input-hypotes som går ut 
på att eleverna lär sig främmande språk genom att exponeras för stora mängder språk som 
ligger på en nivå strax över den de förstår får också stöd av undersökningen.  

En viktig del av WoW går ut på att kunna läsa och förstå olika uppdrag och taktiker i 
spelet på engelska. Eleverna som spelar får i och med spelet en hel del övning i 
läsförståelse. Informanterna i det andra fokussamtalet (icke spelarna) berättade att de inte 
läser så mycket på fritiden, och böcker läses bara när de blir ”tvingade” i skolan. Detta 
skulle kunna vara en ytterligare förklaring till varför WoW-spelarna presterar bättre på det 
nationella provets läsdel.   

Liksom framgår av Linderoth & Bennerstedts rapport så upplever WoW-spelarna i 
fokussamtalet att omvärlden inte förstår sig på spelet och ser det enbart som tidsfördriv. 
Spelarna delar med sig av erfarenheter att spelet tar tid och inte är så lätt att avbryta, har du 
loggat in på spelet kan du ”bli sittande en hel dag”.  

6.1.3 Att ta tillvara på elevernas intressen i undervisningen 

Såväl WoW-spelare som de som inte spelar menar i fokussamtalen att skolan inte tar 
tillvara på deras fritidsengelska i undervisningen. På frågan om de har några idéer på hur 
detta skulle kunna gå till svarar elever från båda grupperna att de vill prata mer. Icke 
spelarna tror att de som spelar WoW kommer i kontakt med ”riktig” engelska i motsats till 
skolengelska. Denna ”riktiga” engelska, som också kan kallas vardagsengelska, innefattar 
bl.a. slang och förkortningar. Olle menar att i t.ex. film kan man höra ”riktigt” tal. De som 
inte spelar menar att det viktigaste är att få prata och att skolan skulle kunna erbjuda mer 
tillfällen till samtalsövningar på bekostnad av korrekthetskrav och vad de tycker är alltför 
mycket skrivande. WoW-spelarna var även de inne på att samtala mer om t.ex. spelet 
(fritidsintressen), men även på att t.ex. kunna chatta och interagera med spelare från 
Holland. I båda fokussamtalen talar informanterna om grammatik och tycker att det är bra 
med grammatik, men att det ändå ofta är för mycket fokus på regler och korrekthet i 
skolans engelskundervisning, istället vill de ha mer fokus på den muntliga förmågan. I 
fokusgruppen som inte spelar, menade informanterna att de som spelar WoW får en 
möjlighet att lära sig ”riktig” engelska, kommunicera effektivt men inte behöva vara 
korrekt alla gånger. Deras syn ligger i linje med både Krashens och Swains hypotester om 
språkinlärning.   

Olika personlighetsdrag anses allmänt kunna påverka språkinlärningen, och för en 
person som är blyg skulle datarollspel kunna vara en brygga att tordas ta för sig mer i och 
med att spelaren går in i en roll där han/hon kan vara anonym. Fokussamtalet med 
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WoW-spelarna visar på elever som känner sig trygga i att använda engelska i spelet. 
Spelkulturen med spelare från många länder och som ofta inte har engelska som 
modersmål gör att eleverna även får känna sig duktiga då de upptäcker ”fel” i andra 
spelares engelska, men eftersom huvudanledningen till att spela inte är att vara språkpolis 
sker detta ändå på ett avslappnat sätt eftersom huvudsaken är att kunna kommunicera med 
varandra för att kunna ta sig vidare i spelet tillsammans. Beskrivningen av spelet som en 
”virtuell ungdomsgård” känns inte helt främmande, men detta är en ungdomsgård där 
eleverna kan möta människor från hela Europa på olika nivåer.  

De som spelar WoW talade också om hur spelet skulle kunna hjälpa dem i andra 
ämnen. Efter lite funderande och utbyten av idéer nämns ämnen som ekonomi, geografi 
och matematik.  

6.2 Metoddiskussion 

Metoderna fungerar för att besvara examensarbetets frågeställningar, men eftersom detta 
är en liten studie med få informanter kan man inte dra alltför generella slutsatser av den. En 
sak som skulle kunnat förbättras var att få ta del av specifik statistik för delprov B för att 
kunna jämföra de receptiva färdigheterna läsförståelse och hörförståelse för att se 
skillnader där.  

För att ge undersökningen ytterligare substans skulle fler fokussamtal ha kunnat 
genomföras. Fokussamtal som metod fungerar mycket bra i den här undersökningen. I det 
första samtalet med WoW-spelarna flöt samtalet på mycket fritt och informanterna delade 
villigt med sig av erfarenheter och tankar. Ibland gled samtalet in på speldetaljer som inte 
riktigt hade med undersökningen att göra, men det kom alltid tillbaka till ämnet utan att jag 
behövde avbryta. Samtalet med gruppen som inte spelar blev inte lika spontant som det 
först med spelarna, dels var en informant, Anders, försenad och dels var den första frågan 
”Hur tycker du att du lär dig engelska?” för ospecifik.  

De som spelar WoW kommer ju också i kontakt med fritidsengelska på andra sätt än 
genom sitt spelande och det är svårt att veta var man lär sig, det finns många faktorer som 
spelar roll, men detta arbete ger ändå en bild av vad eleverna själva upplever. Det är 
elevernas personliga erfarenheter som jag är ute efter att få reda på eftersom alla lär sig på 
olika sätt. Det går ju som sagt inte att generalisera när det är ett så litet underlag, men det är 
ändå intressant att ta del av deras erfarenheter och tankar kring detta ämne.  

6.3 Avslutande tankar och förslag till vidare forskning 

Andraspråksinlärning är ett komplext område att utforska; det är många faktorer som 
spelar roll för lärandet av språk. Fritidsengelskan är en viktig del, eftersom en stor del av 
engelskan inte kommer från skolkontexten, och i framtiden kommer vi troligen att få se 
ännu fler aktiviteter av fritidsengelska. Vidare forskning inom just aktiviteten onlinerollspel 
och specifikt WoW skulle kunna vara att undersöka praktisk-didaktiska metoder att 
utnyttja spelet i undervisningen. Negativa effekter av spelandet skulle också kunna 
undersökas. Ett annat intressant projekt skulle kunna vara att analysera lässtrategier hos 
spelarna, eller att analysera språket i chatt-loggen och voice-chatten. Här skulle också ett 
sociolingvistiskt perspektiv kunna vara utgångspunkt; hur fungerar det t.ex. när spelare 
med engelska som modersmål spelar med personer med engelska som andraspråk?  

Avslutningsvis måste jag nämna att jag förvånas lite av att eleverna inte ser kopplingen 
mellan fritidsengelskan och engelskan i skolan i någon större utsträckning, här finns det 
tydligen en hel del att arbeta på för att bygga broar, både mellan fritidens och skolans 
engelska och gammal och ny media. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Exempel på karaktär i World of  Warcraft 

 
Detta är en typisk bild från spelet. I bilden ses en Night Elf Hunter (Alliance) med namnet 
Phantera skjuta mot en Blood Elf (Horde). Chatloggen är inringad, där sker 
kommunikationen med andra spelare skriftligt. Det finns olika kanaler, t.ex. trade – för 
handel, man kan också föra samtal som bara inom den egna gruppen eller guildet, eller 
privat med en annan spelare, eller med spelare som befinner sig i samma del av spelvärlden. 
Inringat längst ner syns olika knappar för att aktivera olika förmågor och och få karaktren 
att göra olika saker. Uppe till vänster allmän information om karaktären, till höger syns en 
karta som kan förstoras och visa delar av, eller hela spelvärlden (se Bilaga 3).  
 
 
 

Bilden finns i uppsatsförfattarens ägo.  
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Bilaga 2: Exempel på ett uppdrag i WoW 
 

Så här kan instruktionen till ett uppdrag, sk. Quest vara utformat i spelet. 
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Bilaga 3: Exempel på karta från WoW 
 

Ett exempel på en karta över en del av spelvärlden. För städer, som Stormwind, finns det 
stadskartor.  
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Bilaga 4: Frågor inför fokussamtalen  
 

 
Frågor till de som spelar WoW 

 Hur tycker du att du lär dig engelska? 

 Upplever du att du lär dig engelska när du spelar WoW? Vad/hur? 

 Upplever du att du har nytta av WoW i andra ämnen? 

 Känner du att du får visa vad du kan i engelska i skolan? 

 Har du några idéer på hur skolan skulle kunna ta tillvara ditt WoW-intresse? 
 
 
Frågor till de som inte spelar WoW: 

 Hur tycker du att du lär dig engelska? 

 Hur kommer du i kontakt med engelska på fritiden? Hur lär du dig engelska då? 

 Känner du att du får visa vad du kan i engelska i skolan? 

 Har du några idéer på hur skolan skulle kunna ta tillvara dina fritidsintressen på 
engelsklektionerna? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


