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En kvalitativ studie om onlinespels influenser på ungdomars engelska 

språkutveckling 

Rita Zakharia och Nina Levin 

Sammanfattning 

Allmänheten verkar ha en del förutfattade meningar om onlinespel och hur dessa influerar barn och 

ungdomar. Dessutom finns det lite forskning gjord inom området onlinespel och engelsk 

språkutveckling. I ämnesplanen för engelska i Lgy 11 går det att urskilja att det engelska språket 

omger ungdomar dagligen inom olika kulturella områden, som i detta arbete är onlinespel. Syftet med 

detta examensarbete är därför att undersöka hur ungdomars engelska språkutveckling influeras av att 

spela onlinespel, som World of Warcraft, och hur de upplever dessa influenser. Detta för att 

förhoppningsvis skapa större förståelse för lärandets villkor utanför skolans undervisning utifrån 

onlinespel. Arbetet utgår från det sociokulturella perspektivet där interaktion och samspel anses utgöra 

en del i onlinespel. Ungdomars perspektiv kring ämnet i fråga kommer till uttryck utifrån en kvalitativ 

intervjumetod i form av tre fokusgrupper. Fokusgrupper fokuserar samtal där informanterna 

interagerar med varandra och uppmuntras att utveckla sina tankar och erfarenheter genom att 

författarna ställer frågor utifrån en frågeguide. Fokusgrupperna bestod av 12 manliga informanter i 

åldern 16-17 år. Samtalen skedde på ett spelcenter, i en gymnasieskola samt på ett LAN i Stockholms 

län. Resultatet visar att onlinespel kan ses ha både positiva och negativa influenser på ungdomars 

engelska språkutveckling. Dock är de positiva influenserna övervägande. Det synliggörs bland annat 

att ungdomar verkar uppleva den engelska språkanvändningen i onlinespel i interaktion med 

modersmålstalare vara meningsfull och stimulerande vilken leder till att de kan tillämpa språket 

utanför spelandet. Det påvisas dock att grunderna i språket införskaffas i skolan, vilka ungdomar 

finner vara en nödvändighet för kommunikationen med andra spelare i onlinespel vilket visar att 

skolan likaså har en bidragande influens på ungdomars engelska språkutveckling i onlinespel.    
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Inledning 

Detta examensarbete handlar om onlinespel som möjliga inlärningsmiljöer, det vill säga praktiker 

inom vilka olika förmågor lärs in och utvecklas. Arbetet ämnar undersöka hur ungdomars engelska 

språkutveckling kan influeras av onlinespel, främst utifrån World of Warcraft (härefter förkortat 

WoW). I läroplanen för gymnasieskolan, Lgy 11, står det i engelska ämnesplanen att:  

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, 

utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala 

och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i 

engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större 

förståelse för olika sätt att leva (Lgy 11, Engelska, s. 53). 

I ovanstående riktlinjer går det att urskilja att det engelska språket omger ungdomar dagligen inom 

exempelvis kulturella områden som i detta examensarbete är onlinespel. Vidare kan kunskaper i 

engelska öka ungdomars möjligheter att träda in i sociala och kulturella sammanhang. I onlinespel kan 

detta ske genom interaktion och samspel spelare emellan. Därför vill författarna undersöka hur 

engelska används i onlinespel för att finna vilka influenser interaktion i onlinespel kan ha på 

ungdomars engelska språkutveckling och hur de upplever dessa influenser. Anledningen till att 

författarna har valt att undersöka detta är för att lärare, och även allmänheten, förhoppningsvis ska 

förstå lärandets villkor utifrån onlinespel. Allmänheten verkar ha en del förutfattade meningar om hur 

onlinespel influerar barn och ungdomar, att de kan skapa beroende och ha en viss påverkan på grund 

av vissa spels våldsamma karaktär. Dock är dessa skräckexempel och undantagsfall (Lerner, 2012). 

Författarna hoppas att ytterligare forskning kan motverka dessa förutfattade meningar. Därmed kan 

författarna skapa en medvetenhet om hur onlinespel kan influera ungdomars engelska språkutveckling. 

Språkinlärning fokuseras även eftersom det kan förekomma kunskapsområden vilka ungdomar inte 

tidigare har kommit i kontakt med. Det finns utöver detta lite forskning gjord inom området. 

Forskningen inom pedagogik handlar om datorspelandets negativa följder för utvecklingen av barn 

och ungdomars fantasi och kreativitet samt för deras sociala umgänge. Däremot finns det en 

förändring av perspektiv som håller på att ta plats där allt fler väljer att istället se på datorspelande som 

en social sysselsättning (Falkner, 2007; Taylor 2006). Det har även visats att dator och videospel 

numera ses vara främjande för lärande (Gee, 2003; Leppänen & Piirainen-Marsh, 2009; Piirainen-

Marsh & Tainio, 2009). Datorspel ses även ha positiva effekter på spelare genom att spelen utvecklar 

sociala egenskaper och kognitiv utveckling. Oavsett om datorspel ses som positiva eller negativa, har 

dess effekter på spelare varit en fortsatt uppfattning när det gäller forskningen om spel (Sjöblom, 

2011).  

Denna forskning om onlinespel och dess influenser på spelande ungdomar fick författarna att fråga sig 

vilka influenser onlinespel kan ha på ungdomars engelska språkutveckling och hur ungdomar upplever 

dessa influenser. Författarna av detta examensarbete har därför valt att genomföra en kvalitativ studie i 

form av fokusgrupper för att synliggöra spelande ungdomars tankar och erfarenheter av det engelska 

språket i samspel med andra spelare i onlinespel. Detta för att kunna finna influenser på engelsk 

språkutveckling utifrån ungdomars perspektiv eftersom det är ungdomarna som främst vet hur de 

använder sitt engelska språk och hur de anser att det utvecklas.  
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World of Warcraft 

Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund kring MMORPG och ett av spelen inom genren, WoW. Vid 

slutet av arbetet kommer det att finnas en begreppslista med termer som kommer att förekomma i 

arbetet och som informanterna använder i fokusgrupperna (se Bilaga 1).  

Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, eller MMORPG, är ett rollspel som äger rum över 

Internet där spelare spelar inom samma spelvärld. Dessa spelvärldar är sociala gemenskaper där 

spelare interagerar med varandra för att tillsammans genomföra olika uppdrag. Det finns även andra 

varianter av denna spelgenre som exempelvis MMOG (Massively Multiplayer Online Game) och RPG 

(Role-Playing Game). WoW lanserades år 2004 av spelföretaget Blizzard Entertainment (”Company 

Profile”, 2012). Blizzard handhar ett flertal servrar som alla innehåller en kopia av spelvärlden. I 

Europa finns exempelvis skilda kopior av spelet i olika språk som bland annat engelska och tyska. 

Svenskar spelar vanligtvis på engelska servrar. Spelare spelar WoW utifrån karaktärer som de skapar 

vilka kallas för avatarer. Dessa kan skilja sig till utseendet och kan ha olika förmågor som utvecklas ju 

högre level spelarna uppnår. Spelarna loggar på onlinespelet som är en beständig värld och är därför 

inte beroende av enskilda spelare för att fungera. I WoW är det möjligt att ta sig igenom spelet utan att 

spela tillsammans med andra spelare, men att spela på egen hand gör vissa delar av spelet omöjliga att 

klara av. Vissa uppdrag är utformade för att grupper på 40 spelare ska spela tillsammans. Spelare kan 

även ingå i en mindre grupp när de genomför quests vilket är när spelare utför vissa uppdrag för att få 

erfarenhet och sedan nå en högre level i spelet. Utöver dessa grupper kan spelarna också ingå i vad 

som kallas för en guild. En guild är en spelförening av karaktärer som fyller olika syften.  

För att kunna genomföra olika uppdrag krävs ett samspel mellan spelarna. Samtliga gruppdeltagare 

behöver förstå strategier och befinna sig i samma fas för att uppdraget ska lyckas på ett gynnsamt sätt. 

I dessa grupper kommunicerar spelarna med varandra via gruppbaserade chattkanaler. De flesta 

onlinespel har inbyggda chattfunktioner och andra onlinespel har även inbyggda röstchatt. Det finns 

likaså ett antal program för röstchatt som är lättillgängliga utanför onlinespelen som spelare även kan 

använda för att kommunicera med andra spelare. Exempel på dessa röstchatt är Ventrilo och 

Teamspeak, vilka är utformade ungefär som Skype men är anpassade för gemensamt spelande. I WoW 

finns det olika städer där alla spelare kan kommunicera med varandra via onlinespelets inbyggda 

chattfunktion. Dock behöver inte den enskilda spelaren skriva i chatten för att kunna ta del av 

samtalen. Utöver dessa former av interaktion och samspel finns det likaså Non-Player Characters 

(vars förkortning är NPCs), vilka ingår i WoW och som talar samt delger uppgifter i skrift till spelaren. 

Dessa är datorstyrda och det förekommer både vänliga och fientliga NPCs. Spelare är därför ofta 

omgivna av en viss kommunikation i onlinespel. 

Tidigare forskning  

James Paul Gee (2003) belyser 36 principer om lärande som går att finna inom spel. Dessa principer är 

vad han menar utgörs av ett lärande som både kan förekomma i spel och i klassrum och är därför 

allmänna eftersom de är applicerbara på andra områden än enbart spel. Han belyser även det 

multimodala lärandet som kan förekomma i spel. Gee (2003) förklarar att ett multimodalt lärande 

innebär att mening och kunskap bildas utifrån mer än enbart ord genom exempelvis bilder, symboler, 

ljud och interaktion. Därutöver verkar han enbart fokusera de positiva aspekterna gällande lärande som 

kan förekomma i spel vilket blir problematiskt eftersom han verkar bortse från de negativa aspekterna 

som likaså kan förekomma. Gee (2003) belyser i sina studier att det finns vissa aspekter som gör spel 
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gynnsamma för lärande. WoW är inte utformat för inlärning av skolans ämneskunskaper, däremot 

behöver detta inte betyda att det inte finns möjligheter för inlärning via onlinespelet. Vidare beskriver 

Gee (2003) vad han kallar för semiotiska domäner och menar att dessa består av olika modaliteter som 

exempelvis talat och skrivet språk samt bild och ljud vilka förmedlar mening. Dessa semiotiska 

domäner kan vara skilda, så som förstapersonsskjutspel och reklam. Människor som inte är insatta i en 

domän och dess termer skulle inte förstå meningen av de specifika termerna som ingår i den. Dessa 

termer kan då inte förstås utifrån deras lexikaliska betydelser. Därför måste människor kunna situera 

meningen av termerna genom att interagera med andra i domänen för att kunna skapa förståelse av 

dessa. Onlinespel kan ses vara en semiotisk domän eftersom de förmedlar en viss mening via dess 

spelrelaterade språk. Detta språk förekommer dock inte inom den semiotiska domänen skola där 

skolrelaterat språk används. Vidare menar Gee (2003) att en del ord som undervisas i skolan inte är 

situerade, istället är dessa ord generella och saknar kontext.  

T. L. Taylor (2006) motsätter sig allmänhetens antagande att onlinespel är en isolerande sysselsättning, 

istället menar hon att det är socialt. Gruppers funktion inom spelandet består exempelvis av att spelare 

formar och lär sig spelstrategier. Kommunikationen i dessa grupper är dock inte begränsad till tal och 

strategier utan det pågår även en generell konversation spelare emellan. Den sociala aspekten i Taylors 

(2006) studie är relevant för detta arbete eftersom den belyser perspektiv som är användbara i studien. 

Carin Falkners avhandling (2007) utgörs av en studie som är uppdelad i tre olika perspektiv vilka är 

lärande genom härmning, att införskaffa vänner och ingå i gemenskap samt kultur. Resultatet visade 

att spelare använde datorspel som en längtan efter gemenskap eftersom detta ledde till att spelarna 

kunde få en förståelse för hur de skulle bete sig i ett större samhälle. Författarna av detta arbete är 

medvetna om att Falkner fokuserar den sociala gemenskapen i spel och hur viktig den är för spelare. 

Gemenskap är dock relevant för spelandet när den influerar språkutveckling eftersom den kan vara en 

förutsättning för kommunikation vilken eftersöks i författarnas studie. 

Taylor (2006) och Falkner (2007) behandlar den sociala mening och den gemenskap som kan uppstå 

under spelandet. Dessutom har de genomfört sina studier utifrån egna spelerfarenheter samt besökt 

LAN för att ta del av ungdomars tankar och erfarenheter kring aspekter som gemenskap. LAN (Local 

Area Network) innebär att spelare befinner sig på samma plats och är uppkopplade på ett lokalt nätverk 

för att spela tillsammans. Detta examensarbete utgår likaså från ungdomars perspektiv dock för att 

finna influenser på ungdomars engelska språkutveckling. 

Arja Piirainen-Marsh och Liisa Tainio (2009) behandlar upprepning och härmning i sin vetenskapliga 

artikel. De utgår från ett socialt och interaktivt perspektiv när det gäller lärande som förekommer i 

sociala aktiviteter. Deras resultat visade att upprepning har varit en resurs för ett gemensamt spelande. 

Finska spelare utgick från upprepning vid tillägnandet av relevanta delar av det konsolstyrda spelet 

Final Fantasy X samt vid samspelet under spelandet. Denna upprepning bidrog till deras förståelse och 

nöje av spelet. Tillämpandet av upprepning och härmning har kunnat bidra till spelares språkinlärning 

genom att de på ett kollaborativt sätt skapade sin förståelse och erfarenhet i spelsituationer genom att 

använda det engelska språket. En vetenskaplig artikel av Sirpa Leppänen och Arja Piirainen-Marsh 

(2009) undersöker hur spelande finska ungdomar konstruerar normer för tvåspråkighet och dess 

användning inom det ovanstående konsolstyrda spelet. Spel visade sig vara språkliga resurser som 

skapade mening och situerade spelarnas identiteter genom upprepning och härmning av 

spelkaraktärers engelska tal och dialekter. Piirainen-Marsh och Tainio (2009) samt Leppänen och 

Piirainen-Marsh (2009) är relevanta för detta arbete eftersom härmning kan utgöra en del av WoW och 

är således en likhet med denna studie. Författarna är dock medvetna om ovanstående studiers 

begränsningar då de innefattar två till flera finska informanter som har observerats i faktiska 
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spelsituationer där de har spelat Final Fantasy X.  

Jonas Linderoths avhandling (2004) handlar om att identifiera och finna strukturer i meningen som 

uppstår inom barns interaktion med datorspel. Resultatet visade att barnen skapade olika språkliga 

varianter av kommunikation genom att de skiftade mellan olika mönster för att hantera det de såg i 

spel och därefter relatera dessa till omvärlden. Linderoth (2004) hävdar även att barnen är intresserade 

av vad de kan göra med funktionerna i spelen snarare än att veta funktionernas betydelser. Därför är 

han skeptisk gällande spel som verktyg för lärande. Vidare behandlar han dessutom spelrelaterat språk 

som spelare använder inom datorspel vilket även fokuseras i detta arbete. 

Constance A. Steinkuehler (2006) illustrerar en närmare analys av språk och analyserar dess 

komplexitet MMOG-spelare emellan. Hennes resultat illustrerade språkets funktion snarare än dess 

innehåll, och hur dess funktion kunde bidra till bättre förståelse av den sociala aktiviteten. Vidare var 

den sociala aktiviteten kopplad till den gemenskap där dess mening skapades.  

Björn Sjöbloms avhandling (2011) belyser några av ungdomars sätt att kommunicera med varandra för 

att undersöka hur denna interaktion som social aktivitet kan skapa förutsättningar för spelande och 

lärande i och genom spelandet. Sjöbloms avhandling behandlar till viss del även spelares kompetens 

och hur denna kan skapa förutsättningar för kommunikationen i spelandet. Spelares kompetens 

behandlas dock inte i detta examensarbete, istället behandlas kommunikationen spelare emellan och 

hur denna kan leda till språkutveckling. Linderoth (2004), Steinkuehler (2006) och Sjöblom (2011) är 

därmed relevanta eftersom de fokuserar interaktion spelare emellan och hur språket kan bidra till ett 

socialt lärande.  

Den tidigare forskningen om hur onlinespel influerar språk och lärande som författarna använder i 

examensarbetet nämner ofta språkutveckling som hastigast. Språkutveckling inom onlinespel är 

någonting som inte har forskats särskilt mycket om utifrån ett andraspråksperspektiv. Det finns ett 

antal studier som nämner språkutveckling och lärande i samband med onlinespel, dock främst utifrån 

ett förstaspråksperspektiv samt ämnesområden som exempelvis fysik (Gee, 2003).  

Språkinlärningsforskning 

Rod Ellis (1985) redogör grundligt kring andraspråksinlärning och menar att det inte finns enbart ett 

sätt genom vilket inlärningen sker. Det finns olika faktorer som gäller vid andraspråksinlärning 

beroende på eleven samt situationen. Vidare menar Ellis (1985) att lärare anpassar sitt sätt att tala i 

klassrummet efter klassens språkliga kompetens. Dessa anpassningar förekommer oftare med elever 

som är nybörjare gällande målspråket. Lärare måste därför uppskatta klassens språkliga nivå och sedan 

besluta till vilken utsträckning läraren ska anpassa nivån på sitt språk. Lärares sätt att tala blir dock 

inte lika anpassat till nivån hos andraspråksinlärare som modersmålstalares språkliga anpassning i 

interaktion med mindre kompetenta användare av deras språk. Både Ellis (1985) och Stephen D. 

Krashen (1987) menar att det finns formella och informella miljöer för språkinlärning där miljöerna 

utanför skolan som ungdomar kan tillägna sig språk från är informella. Skolan förlorar sin roll att 

bidra med viktig information endast när de informella miljöerna bidrar med mer begriplig input, som 

omvärlden ibland bidrar med. Detta i form av att elever blir exponerade för språkliga varianter som 

finns utanför klassrummet (Krashen, 1987).  

Krashen (1987) behandlar förhållandet mellan andraspråksundervisning och processen gällande 

andraspråksinlärning. Han fokuserar fem hypoteser gällande andraspråksinlärning där begriplig input 

utgör en central del som innebär att andras språk anpassas till den grad att det nästan motsvarar 

inlärarens kunskaper i språket. Den första hypotesen (the acquisition-learning distinction) behandlar 
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människors tillvägagångssätt att utveckla kompetens inom ett andraspråk. Han skiljer mellan vad han 

kallar för implicit inlärning (aquisition) vilken är en omedveten process där inlärarna inte är medvetna 

om att de lär sig ett andraspråk. Denna inlärning kan liknas vid ett barns förstaspråksinlärning vilken 

han kontrasterar med vad han kallar för explicit inlärning (learning) som är en medveten process där 

inlärarna känner till och är medvetna om språkets regler. Som ett resultat av implicit inlärning är 

människor inte alltid medvetna om de språkliga regler vilka de har tillägnat sig. Istället kan de känna 

vad som är korrekt eller inkorrekt utan att de nödvändigtvis är medvetna om vilka grammatiska regler 

som uppfylls eller inte uppfylls. Den andra hypotesen (the natural order hypothesis) behandlar hur 

barnet tillägnar sig språkets grammatiska strukturer och regler i en viss förutsägbar ordning omedvetet 

utifrån implicit inlärning. Den tredje hypotesen (the monitor hypothesis) behandlar implicit och 

explicit inlärning och hur dessa används på skilda vis. Implicit inlärning initierar människors yttranden 

och dess flyt på andraspråket medan explicit inlärning har en kontrollerande funktion på dessa 

yttranden. Den fjärde hypotesen (the input hypothesis) behandlar hur människor tillägnar sig språk. 

Krashen (1987) förklarar inputhypotesen genom hur människor befinner sig på det språkliga stadiet i, 

där i står för den aktuella kompetensen, och hur de sedan förflyttar sig till nästa stadie som är i + 1. En 

förflyttning mellan stadierna innebär en förståelse av den input som ingår i i + 1. Denna förståelse 

innebär att människor fokuserar på betydelsen och inte på formen. Språkets form lärs in som ett 

resultat av att språkets betydelse lärs in. Vidare menar Krashen (1987) att naturlig och kommunikativ 

input är fördelaktig till skillnad från klassrumsaktiviteter vilka är direkt anpassade för i + 1 input och 

ses därför vara mindre fördelaktiga. När kommunikationen är framgångsrik och den input som 

förekommer är begriplig, sker i + 1 automatiskt. Samtidigt menar Krashen (1987) att 

modersmålstalare har en tendens att anpassa sitt språk efter mindre kompetenta talare av deras språk. 

Detta sker även i klassrum där läraren anpassar andraspråket efter elevernas språkliga kompetens i 

form av att exempelvis tala långsamt samt använda lite slang och få idiomatiska uttryck. Den femte 

hypotesen (the affective filter hypothesis) behandlar hur affektiva faktorer relateras till 

andraspråksinlärningen som innebär att om inläraren exempelvis har hög motivation och 

självförtroende blir inlärningens resultat gynnsamma (Krashen, 1987).  

Bo Lundahl (2012) belyser språkinlärningsforskningens skilda teoretiska utgångspunkter vilka 

exempelvis kan vara att betrakta språk som sociala system. Denna forskningstradition har teoretisk 

anknytning till det sociokulturella perspektivet där språket anses bli meningsskapande när det används 

och fyller därmed en social funktion. Andraspråksforskningen kan likaledes ha sin utgångspunkt i 

bland annat en psykologisk eller lingvistisk ansats. Perspektiven har således olika utgångspunkter och 

därmed finns det ingen samstämmighet inom forskningen (Lundahl, 2012).  

Utöver detta menar Lundahl (2012) att barn och ungdomars positiva inställning till det engelska 

språket och att de har goda kunskaper i språket beror till stor del på engelskans ställning i det samtida 

samhället där barn och ungdomar kan uppleva språket utanför skolan redan innan de börjar skolan. 

Däremot är mängden av engelska inte det som avgör hur mycket ungdomar lär sig, utan det är 

ungdomars aktiva inställning samt vilken engelska de möter i och utanför skolan. Kommunikationen i 

klassrummet ämnar träna elever att uttrycka meningsfullt innehåll genom engelska. Däremot är tiden 

begränsad och det finns oftast inga modersmålstalare närvarande. Det finns även en tendens att lärare 

blir dominanta och tar en del av den talade tiden i klassrummet. Samtidigt är det läraren som 

exempelvis formulerar mål samt förklarar för eleverna vad som förväntas av dem vilka kan ske via 

stödstrukturer där läraren utgör ett stöd för eleverna att utveckla en högre kunskapsnivå. Vidare menar 

Lundahl (2012) att det formella lärandet inom skolan sker medvetet där läraren lär ut grammatiska 

regler samt uppmärksammar inkorrekta språkliga yttranden. Det informella lärandet är däremot ett 
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naturligt, meningsfullt samt frivilligt lärande som sker omedvetet. Detta informella lärande innebär att 

individer väljer vad de vill ägna sig åt samt när och hur de ska göra det. Av den anledningen upplevs 

det inte som lärande utan sker automatiskt utanför undervisningen. Detta lärande behöver därför inga 

tydliga mål, istället bestäms dessa mål av individen. Detta går att koppla till metakognition som 

innebär att eleven funderar över sitt lärande och kan därför medvetandegöras om alternativen som 

finns tillhanda. Därefter kan eleven fatta sina egna beslut kring hur den ska gå tillväga med detta 

lärande. Dock kan det hända att människor skapar vissa språkliga vanor vid inlärningen av 

förstaspråket vilka kan påverka andraspråksinlärningen. Detta kallas för transfer och kan ses vara 

positivt om det finns likheter mellan förstaspråket och andraspråket, men kan dessutom ses vara 

negativt om exempelvis förstaspråkets ordföljd överförs till andraspråket (Lundahl, 2012). 

Lundahl (2012) skriver däremot att det finns en föreställning om att det formella lärandet i skolan är 

konstruerat och konstlat. Samtidigt finns det skillnader mellan vardaglig engelska och den engelska 

som undervisas i skolan vilka visar på att informellt och formellt lärande av språket bygger på 

åtskilliga språkliga olikheter. Exempelvis fokuserar den vardagliga engelskan kommunikation när det 

gäller motivation för användandet av målspråket till skillnad från skolengelskan som är till för att 

påvisa språklig kunskap och förståelse. Dessutom består det språkliga registret i den vardagliga 

engelskan av slang och talspråk medan formellt språk är viktigt i skolengelskan. Register innebär även 

att människor anpassar sig muntligt eller skriftligt till mottagare och situation. Vidare menar Lundahl 

(2012) att skolans verklighet är en egen verklighet inom omvärlden och att skolans uppgifter och 

aktiviteter bör knytas an till elevernas liv samtidigt som de ska upplevas vara meningsfulla. Han menar 

likaså att skolan är en skriftspråklig praktik där läsning och skrivande utgör en stor del av inlärningen. 

Det förekommer en viktig lässtrategi vid läsning som innebär att elever använder sammanhanget för 

att gissa sig fram till ords ungefärliga betydelser. Däremot menar Lundahl (2012) att den teknik som 

finns i det samtida samhället består av bild, text och ljud, vilka förekommer i rollspel och datorspel. 

Dessa bidrar till att flera av människors sinnen aktiveras vilka utmanar skolans skriftspråkliga praktik 

genom att människors identiteter formas utifrån meningsskapandet som de upplever vid kontakt med 

den samtida tekniken.  

Teorier 

Ett teoretiskt perspektiv kan användas för att förstå varför spelande ungdomar upplever att deras 

engelska utvecklas eller inte utvecklas genom att interagera och samspela med andra spelare i 

onlinespel. Det sociokulturella perspektivet har (i bred bemärkelse) ett flertal andra författare kring 

spel även valt att utgå från (Falkner, 2007; Gee, 2003; Leppänen & Piirainen-Marsh, 2009; Linderoth, 

2004; Piirainen-Marsh & Tainio, 2009; Steinkuehler, 2006).  

I Lev S. Vygotskijs sociokulturella perspektiv står kommunikation och språkanvändning i fokus vilka 

utgör länken mellan barnet och dess omgivning. Det är kommunikation med andra som leder till att 

barnet blir delaktigt i dess omgivning och hur människorna i denna omgivning förstår och förklarar 

företeelser som förekommer (Säljö, 2000). Roger Säljö (2000) menar att den grundläggande 

analysenheten i det sociokulturella perspektivet är att ”Mänskliga handlingar är situerade i sociala 

praktiker. Individen handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad 

man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss 

verksamhet” (Säljö, 2000, s. 128). Kontexten består av verksamheten inom vilken människor handlar. 

De normer som ska följas gällande kommunikation och beteende som förekommer i en viss kontext är 

begränsade till den specifika situationen och förekommer inte med nödvändighet i andra kontexter 
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(Säljö, 2000). Detta går att koppla till Gees (2003) semiotiska domäner där mening måste situeras i 

den aktuella domänen för att förstås. 

Vygotskij (2001) har även utvecklat teorin om den närmaste utvecklingszonen (the zone of proximal 

development, ZPD). Denna innebär att barnet genom samarbete kan lösa uppgifter som ligger på en 

utvecklingsnivå vilken befinner sig nära barnets aktuella nivå. När uppgifterna eskalerar i svårighet 

bildas större mellanrum från den aktuella nivån som leder till att de nästan blir omöjliga att lösa trots 

samarbete med andra. Barnets förmåga att övergå från att själv lösa uppgifter till att göra det i 

samarbete med andra visar hur framgångsrik barnets utveckling kan bli. Vygotskij (2001) hävdar att 

språkinlärning bygger på imitation vilken är utgångspunkten för barnets utveckling. I skolan sker 

språkinlärning genom samarbete med lärare eller med mer kompetenta individer. Den närmaste 

utvecklingszonen bestämmer därför vilka möjliga övergångar som barnet kan genomföra vilket är den 

viktigaste punkten mellan inlärning och utveckling eftersom barnet lär sig någonting nytt (Vygotskij, 

2001). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur ungdomars engelska språkutveckling influeras av att spela 

onlinespel, som WoW, och hur de upplever dessa influenser. Författarna har valt att undersöka detta 

eftersom det finns relativt lite forskning inom området och för att förhoppningsvis skapa större 

förståelse av lärandets villkor utifrån onlinespel. Författarna vill därför försöka finna hur ungdomar 

själva upplever språkutveckling i samband med onlinespel. Detta för att undersöka om och hur 

ungdomar tror att deras språkutveckling influeras av spelandet och hur de upplever dessa influenser. 

Frågeställningarma är därför följande: 

Vilka influenser, utifrån ungdomars perspektiv, går att finna gällande engelsk språkutveckling hos 

ungdomar i samspel med andra spelare i onlinespel?  

Hur upplever ungdomar dessa influenser?  

Metod 

Inledande om metod 

För att kunna uppnå examensarbetets syfte och besvara frågeställningarna har författarna använt sig av 

en kvalitativ intervjumetod i form av fokusgrupper. Fokusgrupper innebär att en grupp individer 

samtalar kring ett ämne tillsammans. Samtalet leds av en samtalsledare som inleder konversationen 

och därefter håller igång samtalet genom att vid vissa tillfällen tillföra nya frågor till gruppen. 

Gruppens funktion är att samtala fritt kring ämnet i fråga medan samtalsledaren håller sig i 

bakgrunden (Wibeck, 2000). Dessa samtal var vad som eftersöktes i denna studie för att få berikande 

information från informanterna utifrån deras tankar och erfarenheter kring engelsk språkutveckling i 

samband med onlinespel. Författarna hoppades på att fokusgrupper skulle ge informanterna en chans 

att tillsammans kunna utveckla sina tankar och på så vis bidra med utvecklade svar samt olika 

perspektiv. Somliga svar skulle inte ha kunnat påvisas med en annan forskningsmetod eftersom 

informanternas avslappnade och spontana uttalanden inom fokusgrupperna bidrog till material som var 
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relevant för arbetet. Av dessa anledningar ansågs fokusgrupper vara lämpade för undersökningen. 

Däremot går det inte att bortse från det faktum att andra intervjumetoder skulle ha kunnat bidra med 

andra utsagor som informanterna inte förmedlade i fokusgrupperna.  

Urval 

Victoria Wibeck (2000) hävdar att tillgången till tid och resurser spelar en avgörande roll när det gäller 

val av antal fokusgrupper och därför är tre grupper ett minimum vid fokusgrupper. Vidare menar hon 

att gränsen för antalet informanter i en fokusgrupp är minst tre personer (Wibeck, 2000). Författarna 

valde att genomföra tre fokusgrupper med fyra informanter i var grupp vilket resulterade i sammanlagt 

12 informanter. Detta ansågs vara tillräckligt för att uppnå syftet med examensarbetet. Dessutom 

ansågs antalet grupper och informanter vara lämpade för den tid och de resurser som fanns att tillgå.  

Vid sökandet av informanter användes vad Jan Trost (2010) benämner ett bekvämlighetsurval genom 

att finna informanter på ett spelcenter i centrala Stockholm och på en gymnasieskola i en tätort i 

Stockholms län för de två första fokusgrupperna. Författarna frågade informanterna om de ville delta i 

fokusgrupper vilket författarna till en början hoppades skulle bidra med ett större urval av informanter 

på ett effektivt sätt på grund av tidsbrist. Dock resulterade detta i att flera av de tillfrågade nekade att 

delta och därför tog det längre tid att finna informanter. Av den anledningen genomfördes en särskild 

form av bekvämlighetsurval som benämns för snöbollsmetoden då informanterna tillfrågades om de 

kände några som kunde vara lämpliga och villiga att delta i en fokusgrupp om språkutveckling och 

onlinespel (Trost, 2010). Den tredje fokusgruppen fanns genom att författarna blev informerade om att 

det skulle hållas ett LAN i närheten vilket författarna besökte och rekryterade informanter. 

Snöbollsmetoden resulterade därmed i att författarna fick kontakt med tillräckligt många informanter 

som ville medverka i studien. 

Etik 

Författarna har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid insamlingen av 

material och under skrivandet av examensarbetet. Dessa forskningsetiska principer delas in i fyra olika 

krav vilka är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning). Samtliga krav har författarna tagit hänsyn till under hela 

examensarbetets gång. Vid genomförandet av fokusgrupperna var dessa krav väsentliga i fråga om att 

undvika eventuellt obehag hos informanterna.  

Informationskravet uppfylldes genom att rektor och lärare på gymnasieskolan samt informanterna fick 

tillgång till ett informationsbrev innan studien inleddes där dessa fyra krav förklarades (se Bilaga 2). 

Informanterna fick i informationsbrevet veta att de när som helst kunde välja att avbryta sin 

medverkan och vilka villkor som förekom gällande deras deltagande. Vid ett senare tillfälle fick 

informanterna muntlig information om syftet med studien, hur studien skulle genomföras och att de 

inte behövde svara på frågor som orsakade obehag. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att informationsbrevet innehöll information om att informanterna 

själva fick välja om de ville delta i studien eftersom de var tillräckligt gamla att avgöra detta. 

Dessutom klargjordes att intervjufrågorna inte förväntades inkräkta på informanternas privatliv 
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eftersom de endast handlade om hur de ansåg att det engelska språket utvecklades i samband med 

onlinespel.  

Konfidentialitetskravet klargjordes även i informationsbrevet. Informanterna fick information om att 

deras anonymitet skulle bevaras genom att information som gavs under fokusgrupperna skulle 

redigeras i arbetet genom fingerade namn samt att personuppgifter inte var intressanta för studien. 

Istället var informanternas uttalanden om språkanvändning och lärande i samband med onlinespel det 

väsentliga. Författarna förklarade likaledes att det var tänkt att allt material skulle förstöras efter att 

examensarbetet hade blivit godkänt.  

Det fjärde och sista kravet, vilket är nyttjandekravet, uppfylldes både skriftligt och muntligt genom att 

informanterna fick information om att examensarbetet skulle läsas av lärare och andra kurskamrater på 

universitetet. Dessutom skulle arbetet publiceras på DIVA-portalen. Slutligen fick informanterna 

tillgång till arbetet om de så önskade. 

Undersökningspersoner 

Informanterna var gymnasieelever i åldern 16-17 år som spelar onlinespel. Det var inte tänkt att 

genomföra en genusstudie och därför avgränsades inte studien beroende på kön vid valet av 

informanter vilket underlättade sökandet efter informanter. Dock resulterade sökandet i att enbart unga 

män deltog i studien. Majoriteten av informanterna har svenskt ursprung och härrör från 

Stockholmsområdet (se Bilaga 3).  

Genomförande och frågeguide 

Informationsbrevet skickades till rektor och lärare på gymnasieskolan samt delades ut till 

informanterna som deltog i studien. Därefter etablerades kontakten med informanterna som gav sitt 

samtycke inför fokusgrupperna. Tiden för fokusgrupperna skulle inte krocka med informanternas 

lektioner eller andra sysselsättningar. Dessutom skulle de inte behöva förflytta sig alltför långt bort. På 

grund av detta skulle fokusgrupperna ske antingen på spelcentret eller på gymnasieskolan i fråga. När 

det gällde informanterna som närvarade på LAN:et behövdes inte dessa tillvägagångssätt följas. 

Informanterna blev tillfrågade om när de hade möjlighet att delta samt vilken plats som var lämpad för 

dem. Dock skulle fokusgrupperna genomföras på lugna och avskilda platser eftersom dessa skulle 

dokumenteras med hjälp av ljudinspelare. Detta resulterade i att en fokusgrupp genomfördes i ett 

lugnare och avskilt rum på spelcentret i centrala Stockholm, en fokusgrupp genomfördes i ett tomt 

grupprum på en gymnasieskola i en tätort i Stockholms län och en fokusgrupp genomfördes i ett 

avskilt rum på ett LAN som hölls i Stockholms län. Samtliga fokusgrupper genomfördes i mars. Innan 

fokusgrupperna genomfördes kontrollerades det att informanterna hade tagit del av informationsbrevet 

som de hade tilldelats vid tidigare tillfällen när de tillfrågades om de ville delta i fokusgrupper. De 

gavs likaså möjligheten att ställa eventuella frågor angående informationsbrevet, fokusgrupperna och 

examensarbetet.  

Fokusgrupperna varade i cirka en halvtimme var eftersom det var denna tid det tog att genomföra 

samtalen utifrån frågeguiden samt att informanterna inte hade mer att tillägga. Fokusgrupperna 

spelades in med ljudinspelare och båda författarna var närvarande under samtliga fokusgrupper där 

båda var aktiva med att lyssna, anteckna och ställa frågor vid behov för att hålla igång samtalen. Som 

en reflektion över val av tillvägagångssätt vid insamlingen av materialet har författarna blivit 
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medvetna om att videoinspelning kunde ha lett till ytterligare observationer. Företeelser som 

exempelvis kroppsspråk som författarna eventuellt missade från ljudupptagningen kunde möjligtvis ha 

uppmärksammats från videoinspelningar. Dessa skulle troligtvis ha kunnat förklara vissa delar i 

ljudinspelningarna som författarna fann vara svåra att tolka endast utifrån ljud. 

Insamlingen av material skedde med hjälp av en frågeguide som Wibeck (2000) menar är 

ostrukturerad eftersom informanterna främst talade med varandra och inte med författarna. Det 

förekom inga specifika frågor som var tvungna att besvaras utan diskussionerna informanterna 

emellan i fokusgrupperna var det viktiga, därför fanns det ingen klar målsättning för dem att uppnå. 

Detta bidrog till att olika analysområden, som var viktiga för studien, nämndes spontant under 

samtalen vilket blev intressant att se ifall grupperna skiljde sig åt gällande uttalandena kring ämnet i 

fråga.  

Frågeguiden var uppdelad i fyra områden vilka belyser arbetets frågeställningar. Första delområdet 

fokuserade utvecklingen och användningen av engelska i samband med onlinespel. Det andra 

delområdet fokuserade fördelar och nackdelar med att lära sig engelska genom onlinespel. Tredje 

delområdet behandlade utvecklingen av engelska när det gäller spelandet på egen hand eller i samspel 

med andra spelare. I det fjärde delområdet blev informanterna tillfrågade om de skulle rekommendera 

onlinespel för andra som vill utveckla sin engelska som ett avslut på samtalet. Dessa områden innehöll 

några förslag på frågor vilka användes för att hålla igång samtalen. Exempel på en fråga är: Vad har ni 

för erfarenheter av situationer där ni har använt er av engelska på olika sätt i spelandet? (se Bilaga 4).  

Syftet med arbetet var till en början att försöka undersöka hur informanterna upplevde att deras talade 

engelska utvecklades i samband med onlinespel. Dock ändrades syftet under bearbetningen av 

materialet eftersom informanterna inte särskiljde på engelsk språkutveckling inom tal och skrift. Av 

den anledningen ser frågeguiden annorlunda ut än arbetets analys- och diskussionsavsnitt.   

Analytisk procedur 

Transkriberingarna genomfördes ordagrant där samtliga ord som förekom och som gick att identifiera 

återgavs. Samtidigt skrev författarna ut exempelvis omtagningar och andra informanters 

uppbackningar och kommentarer när någon annan informant hade ordet. Detta eftersom det ansågs 

vara värdefullt att transkribera de andra informanternas uppbackningar, i form av exempelvis ”mmm”, 

”ah” och ”precis” samt pauser för att kunna bevara levande samtal som eftersöktes. Talspråk och 

överlappande tal har även transkriberats eftersom författarna ansåg att dessa var viktiga att få med för 

att inte riskera att ändra på informanternas utsagor.  

Under bearbetningen av dessa transkriberingar har författarna sedan genomfört en innehållsanalys av 

det bearbetade materialet från fokusgrupperna för att införskaffa innehållsliga aspekter av de olika 

uttalandena (Wibeck, 2000). Författarna gick igenom transkriberingarna individuellt och tillsammans 

samt sökte efter utsagor som kunde kopplas till frågeställningarna. Dessa utsagor delades upp i olika 

huvudteman samt underteman beroende på vad de behandlade, vilka utgör underrubrikerna i 

analysavsnittet. Där analyseras inte fokusgrupperna var för sig, istället analyseras de samtidigt i de 

olika temana. Detta för att kunna jämföra samt urskilja mönster från fokusgruppernas uttalanden om 

ämnet i fråga. Vidare har dessa teman visat på jämförbara mönster som sedan har tolkats, analyserats 

och diskuterats vilka kommer att behandlas i analysavsnittet. 

Författarna har även valt att avlägsna en del dialog i somliga excerpter vilka har markerats med ” ... ”. 

Författarna har valt att göra detta eftersom de borttagna delarna i ett excerpt inte ansågs vara relevanta 
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för analysen och diskussionen av de resterande delarna av excerptet. Dessutom har irrelevant dialog 

tagit utrymme från analysen och diskussionen och har därmed avlägsnats. Författarna ansåg inte att det 

var relevant för arbetet att påvisa de levande samtalen i excerpter, istället var det relevant att belysa 

informanternas tydliga och utvecklade utsagor (Wibeck, 2000). Ytterligare en anledning till att vissa 

delar av en del excerpter har avlägsnats från somliga teman i analysavsnittet berodde på att dessa delar 

analyserades i andra av arbetets teman där de var mer passande.  

Validitet och reliabilitet 

Wibeck (2000) skriver att validitet handlar om att verkligen utforska det forskaren har för avsikt att 

utforska. Hon menar att det däremot kan vara en fara för validiteten när det gäller fokusgrupper 

eftersom informanterna inte redogör för sina tankar på grund av exempelvis grupptryck eller att de 

börjar överdriva för att få uppmärksamhet. Information som inte är socialt accepterad eller 

eftersträvansvärd kan även komma att uteslutas. Vidare menar Wibeck (2000) att det är forskarens 

uppgift att avgöra om han eller hon kan lita på informanternas redogörelser. Överväganden gällande 

undersökningens validitet bör ske under planeringen av undersökningen och dess fokusgrupper. Efter 

fokusgrupperna bör forskaren ställa sig själv frågor om exempelvis samtliga informanter fick 

möjlighet att redogöra för det de ville ha sagt under samtalen (Wibeck, 2000). 

Till en början bearbetades arbetets syfte och frågeställningar ett flertal gånger eftersom författarna 

ville vara säkra på att studien skulle ha som avsikt att utforska det som skulle utforskas. Detta 

tydliggjordes ytterligare när frågeguiden likaledes bearbetades för att den skulle överensstämma med 

arbetets syfte, frågeställningar samt det som skulle utforskas. Det viktiga var att få fram 

informanternas perspektiv utan att författarna påverkade deras utsagor. Dessa beskrivningar har 

författarna valt att transkribera noggrant för att kunna presentera utförliga och detaljrika beskrivningar 

av det undersökta ämnet med avsikt att läsarna ska kunna uppleva ämnet på ett klart och tydligt sätt. 

Vidare har resultatet kontrollerats, kritiskt ifrågasatts och tolkats utifrån tidigare forskning och ur ett 

sociokulturellt perspektiv kontinuerligt under arbetets gång.  

Eftersom författarna endast har utgått från ungdomarnas perspektiv i form av tankar och erfarenheter 

av engelsk språkutveckling i samband med onlinespel kan studien tolkas vara mindre tillförlitlig på 

grund av att faktiska speltillfällen inte har observerats. Informanternas uttalanden hade verkat mer 

tillförlitliga om informanterna hade observerats i praktiken. Dessutom bestod fokusgrupperna endast 

av 12 manliga informanter som rekryterades i Stockholms län. Det skulle därför vara problematiskt att 

generalisera alla spelande ungdomar och alla län utifrån enbart dessa samt utifrån ett enda län. 

Författarna var därför medvetna om att andra gruppkonstellationer skulle ha kunnat bidra med andra 

uttalanden om ämnet i fråga. Trots denna problematik har fokusgrupper varit en lämpad och väl vald 

metod för denna studie eftersom det insamlade materialet har bidragit med åtskilliga uttalanden. 

Informanterna har uttryckt sina åsikter om hur deras engelska språk utvecklas i samband med 

onlinespel och har tillsammans diskuterat vissa aspekter av språkutveckling utförligt. Fokusgrupper 

som metod har således bidragit med varierande uttalanden eftersom det inte har förekommit 

strukturerade intervjufrågor och standardiserade uttalanden. Därför ansågs fokusgrupper vara ett bättre 

alternativ än observationer av spelsituationer för att besvara arbetets syfte då ungdomars tankar inte 

nödvändigtvis behöver synliggöras genom observationer. Någon form av intervju var det som 

författarna ansåg krävdes för att få tillgång till ungdomarnas tankar och erfarenheter. Resultatet kan av 

dessa anledningar anses vara pålitligt eftersom informanterna har delgett sina tankar och erfarenheter 

om de influenser de själva ansåg att onlinespel kan ha på deras engelska språkutveckling. Eftersom 
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informanterna var flera under ett samtal har det således lett till att de tillsammans har kunnat belysa 

vissa företeelser.  

Författarna har arbetat tillsammans med att lyssna på ljudinspelningarna från fokusgrupperna åtskilliga 

gånger och transkriberat dem noggrant för att undvika slarvfel samt att gå miste om väsentliga 

uttalanden. Detta för att öka reliabiliteten i studien. Dessutom har författarna inte enbart litat på en 

fokusgrupps uttalanden, istället har författarna tematiserat frågeguiden och därefter jämfört 

fokusgruppernas uttalanden. Wibeck (2000) förklarar reliabilitet och menar att det handlar om att olika 

forskare ska komma fram till samma resultat vid undersökning av ett material och komma fram till 

samma resultat vid åtskilliga tillfällen. Wibeck (2000) föreslår ett sätt på hur forskaren kan försäkra 

sig om reliabiliteten inom fokusgrupper genom att jämföra informanternas olika uttalanden både inom 

och mellan grupperna.  

Analys 

I analysavsnittet behandlas tre huvudteman. Det första huvudtemat är Interaktion och samspel som 

berör informanternas utsagor kring hur det engelska språket utvecklas i interaktion med andra spelare 

samt med NPCs. Det andra huvudtemat är Engelska i onlinespel och skola där undertemana 

Grammatik samt Vardags-, skol- och spelengelska behandlas. Dessa berör informanternas utsagor 

kring hur de upplever att engelska ter sig i onlinespel och skola. Det tredje och sista huvudtemat är 

Språkliga särdrag där undertemana Hybridord, förkortningar och slang samt Vokabulär behandlas. 

Dessa berör informanternas utsagor om bland annat sin användning av dessa särdrag i onlinespel och 

hur dessa kan influera deras engelska som de använder i skolan. Dessa teman kopplas till tidigare 

forskning och teoretiskt perspektiv genomgående i analysen. Det förekommer även kopplingar till 

skolan där författarna enbart syftar på lektionssituationer. Fokusgrupperna kommer att behandlas i 

excerpter och förkortas till FG samt dess respektive nummer, som exempelvis FG1 (se Bilaga 5 för 

resterande excerptmarkörer). 

Interaktion och samspel 

I onlinespel måste spelare kunna kommunicera på engelska med spelare som är engelsktalande eller 

har andra språk som modersmål. Detta kan upplevas vara både svårt och mindre svårt beroende på 

andra spelares förmåga att använda det engelska språket. Som svar på frågan ”Finns det någon skillnad 

i hur man utvecklar engelska i tal om man spelar på egen hand eller tillsammans med andra spelare?” 

påpekade Pontus i första fokusgruppen att den engelska språkutvecklingen berodde på vilka spelare en 

spelare kommunicerade med. Han ansåg att engelskan utvecklades mer om en spelare spelade med 

engelsktalande personer. Pontus uttalande skulle kunna tolkas som att han har funnit det vara mer 

fördelaktigt att spela med engelsktalande än med svensktalande spelare. Detta för att han verkade anse 

att spelare lärde sig engelska i samspel med engelsktalande spelare och kunde därmed utveckla sin 

engelska. Detta skulle kunna tydas som att de engelsktalande spelarna har större kunskap om sitt språk 

till skillnad från svensktalande. Därför skulle detta kunna leda till stöttning för Pontus som inte har 

engelska som modersmål då det skulle verka utmanande för honom. Han skulle kunna tolkas ha 

befunnit sig i vad Vygotskij (2001) benämner är den närmaste utvecklingszonen och att de 
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modersmålstalare han har spelat med skulle kunna ha varit mer kompetenta inom det engelska språket 

och därför stöttat Pontus i sin språkutveckling. Detta skulle även kunna gå att koppla till Krashens 

(1987) inputhypotes om i + 1 där modersmålstalarna skulle kunna ses bidra med begriplig input. 

Denna input skulle kunna leda till att Pontus höjer sig från sin aktuella kompetensnivå till nästa nivå, 

det vill säga i + 1. Om han enbart hade spelat med svensktalande spelare skulle hans utveckling 

troligtvis inte ha drivits längre än till den aktuella nivån. Detta för att det inte skulle ha varit lika 

språkligt utmanande i jämförelse med engelsktalande spelare.  

Detta tydliggjordes ytterligare i den andra fokusgruppen där Harald menade att han skulle försöka 

delta mer genom att tala engelska under spelandets gång tillsammans med spelare som talar andra 

språk. Detta till skillnad från interaktion med svensktalande spelare där han menade att han blev 

försiktigare. En tolkning av detta skulle kunna vara att han har upplevt att han har behövt använda 

engelska oftare och på en högre nivå i kommunikation med engelsktalande spelare för att göra sig 

förstådd och för att själv förstå. Detta skulle kunna liknas vid de stödstrukturer som lärare använder 

för att hjälpa elever att kunna utveckla en högre kunskapsnivå (Lundahl, 2012). Däremot behöver inte 

detta betyda att spelarna har engelska som modersmål vilket skulle kunna leda till att de inte kan bidra 

med samma stöttning som modersmålstalare. Vid spelandet och i interaktion med svensktalande 

spelare verkade han bli försiktigare och använde inte engelskan i samma utsträckning som med 

engelsktalande. Därför skulle det kunna tolkas som att hans engelska språkutveckling inte influerades i 

samma utsträckning i samspel med svensktalande spelare eftersom det inte var en nödvändighet för 

honom att tala engelska med svensktalande spelare för att göra sig förstådd och själv förstå. Detta till 

skillnad från spelsituationer med engelsktalande spelare som skulle kunna kräva att han talade 

engelska eftersom de antingen skulle ha engelska som modersmål eller använde det engelska språket 

för att kunna kommunicera med spelare som talade andra språk.  

Vidare uppmärksammade Gunnar att hans engelska språk förbättrades i kommunikation med 

amerikanska spelare som svar på intervjufrågan ” Upplever ni att ni har utvecklats på något sätt i hur 

ni använder engelska i tal?”: 

FG2 

Gunnar:  Ah jag känner inte att jag har utvecklats så mycket 

från spel… nja när jag sp- när jag spelade mycket Xbox 

förut så snackade jag mycket med amerikanare och då 

fick jag bättre på engelska men det var ganska länge 

sen så nu har jag tappat det mesta av det tycker jag. 

 

Det begränsade mötet med modersmålstalare och tidsbegränsningen i skolan (Lundahl, 2012) skulle 

kunna ställas i kontrast med onlinespel där det kan förekomma fler modersmålstalare. Detta skulle 

kunna gå att koppla till Krashen (1987) som menar att informella miljöer kan bidra med mer begriplig 

input vilket bidrar till att skolan förlorar sin roll att delge väsentlig information. Detta skulle kunna 

bero på att det finns flera möjligheter att möta modersmålstalare i onlinespel samt att det inte finns 

någon tidsbegränsning i onlinespel som i skolan. Gunnar menade att han upplevde att han hade 

förlorat den engelska som han hade tillägnat sig sedan han slutade spela. Detta skulle kunna tyda på att 

människor behöver öva de färdigheter de lär sig innan dessa bemästras. Däremot kan lärandet, 

inklusive skolinlärning, försvagas om det inte underhålls (Gee, 2003). Gunnar underhöll inte sina 

språkliga kunskaper när han slutade spela på grund av att han förlorade kontakten med 

modersmålstalarna och därmed försvagades hans kunskaper i engelska. Gällande ovanstående fråga 

svarade ytterligare en annan informant följande:  

 



14 
 

FG2 

Tobbe:  Ah, det är väldigt mycket tycker jag sen jag började 

spela alltså man märker ju det att det är mycket 

lättare och prata med folk från andra länder. 

I1:  Mmm. 

Tobbe:  Eftersom du är ju van att göra det via spel. Jag märkte 

det när jag var ute och jobbade liksom och så kom det 

en kille från Amerika som inte pratade någon svenska 

alls. 

I1:  Mmm. 

Tobbe:  Fick jag, jag hade inga problem med att prata med han 

liksom och det kändes inte konstigt på något sätt, så 

det var ju en stor fördel tror jag på grund av 

spelandet. 

 

Det verkade som att Tobbe hade utvecklat sin engelska sedan han började spela onlinespel. Hans 

förmåga att använda det engelska språket i kommunikation med andra utanför spelandet skulle därför 

kunna tolkas ha utvecklats genom spelandet. Eftersom Tobbe verkade ha övat upp sin engelska utifrån 

spelandet har han kunnat applicera sina tillägnade språkkunskaper i situationer utanför spelandet vid 

mötet med en engelsktalande person. Detta för att spelandet av onlinespel skulle kunna ses vara 

meningsfull i jämförelse med skolans uppgifter eftersom språkanvändningen i onlinespel sker på 

spelarnas egna villkor. Detta skulle kunna tolkas vara ett informellt lärande eftersom spelarna själva 

väljer vad de vill göra och därmed skulle inlärningen ske automatiskt och naturligt (Lundahl, 2012). 

Eftersom onlinespel och skola är skilda semiotiska domäner skulle meningsfullhet och språkinlärning 

således kunna upplevas på olika vis.  

Vidare har det visat sig vara viktigt för spelsituationer att spelare ska kunna kommunicera med andra 

spelare och förstå vad som sägs.   

FG2 

I2: Ehm… Vad har ni för erfarenheter av situationer där ni  

 har använt er på, av- av engelska på olika sätt… i  

 spelet? 

Tobbe: Ja typ så här taktiker när man ska döda bossar och massa  

 sånt dära, när man går typ arena så måste man ju liksom 

  fatta vad den andra säger. 

 ...  

Gunnar: Och då är det ju alltså hade man inte haft engelskan så  

 hade de inte fattat någonting av vad man sa. 

 

Eftersom spelarna på en engelsk server har olika modersmål underlättar det om samtliga spelare 

använder samma språk när de interagerar med varandra. Detta skulle kunna gå att koppla till Gunnars 

yttrande när han menade att spelarna inte hade kunnat förstå varandra utan engelskan. Av den 

anledningen skulle, som Tobbe yttrade, taktiker samt spelets framgång inte fungera om spelarna inte 

hade ett gemensamt språk. Skulle spelarnas behärskning av engelskan skilja sig i alltför stor grad 

skulle kommunikationen inte heller fungera eftersom spelarna inte skulle förstå det som yttrades. 

Engelskan behövdes således för att lösa uppdrag inom onlinespel. Taylor (2006) förklarar att gruppers 

funktion är att spelare exempelvis formar och lär sig spelstrategier. Kommunikationen i dessa grupper 

är dock inte begränsad till detta spelrelaterade språk utan det pågår även en vardaglig konversation 

(Taylor, 2006). Senare i samma samtal förklarade Tobbe att kommunikationen i dessa 

gruppkonstellationer inte enbart var koncentrerad kring tal om taktik utan även innehöll vardagliga 

samtalsämnen på engelska. Detta skulle kunna gå att koppla till Taylor (2006) eftersom Tobbe har 

upplevt att interaktion under spelandet bestod av engelsk kommunikation både i form av spelrelaterat 

språk och vardaglig engelska. Det skulle således kunna tolkas som att det inte enbart var det 
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spelrelaterade engelska språket som utvecklades genom onlinespel eftersom spelarna talade om ämnen 

som inte behövde gälla spelandet. 

En gemensam idé hos informanterna var att spelare behövde anpassa språket inom både tal och skrift 

för att en del spelare skulle kunna förstå det som kommunicerades.  

FG1 

I1:  Mmm. Ehm… Hur anpassar ni språket när ni spelar med 

andra spelare, i engelskt tal? 

Artur: Man försöker väl vara extra tydlig och liksom få fram 

sitt budskap mycket enklare. Man tänker väl på liksom om 

det är någon som man inte brukar prata med så kanske man 

inte använder så mycket eh ord som man använder i sin 

kompiskrets, man liksom man använder de andra orden. 

 

Anpassningen av engelskan skulle kunna lösa eventuella kommunikationsproblem och därmed skulle 

det kunna föra onlinespelet framåt. Detta skulle kunna tolkas ha vissa influenser på den engelska 

språkutvecklingen för individen som anpassar sitt språk till en lägre nivå vilket skulle kunna leda till 

att språkutvecklingen inte skulle föras framåt samtidigt som det inte skulle behöva innebära att 

engelskan försämrades. Förmågan att anpassa engelskan till en lägre nivå skulle kunna tolkas som att 

individen behärskar språket och skulle kunna kopplas till teorin om den närmaste utvecklingszonen 

(Vygotskij, 2001). Informanterna skulle således kunna tolkas lägga sig på en lägre nivå som befinner 

sig nära de andra spelarnas aktuella nivå i sin anpassning av språket. Därför skulle det inte bildas ett 

stort mellanrum från de andra spelarnas aktuella nivå och de språkliga kunskaper de inte besitter. På så 

vis skulle de kunna ses stötta de mindre språkligt kompetenta spelarna. Anpassning av språk är dock 

inte en företeelse som är spelrelaterad utan förekommer likaledes inom andra domäner, som skolan, 

vilket skulle kunna gå att liknas vid den anpassning av språk som lärare tillämpar i interaktion med 

sina elever efter deras språkliga kompetens (Ellis, 1985; Krashen, 1987). Artur verkade vara medveten 

om sin språkliga anpassning eftersom det skulle kunna tolkas som att han visste att han inte skulle bli 

förstådd om han inte anpassade sitt språk. Därmed verkade det som att Artur använde sig av sitt 

språkliga register där han anpassade engelskan efter mottagaren (Lundahl, 2012). Artur anpassade sitt 

språkliga register efter mottagare som inte var insatta i hans användning av vokabulär inom sin 

umgängeskrets samtidigt som han försökte vara tydlig i sitt sätt att formulera sig. Piirainen-Marsh och 

Tainio (2009) menar att gemenskaper relaterade till spel består av lingvistiska, interaktiva och sociala 

praktiker som spelande grupper består av. Dessa grupper varierar mellan lokala grupper av vänner till 

internationella och globala gemenskaper av onlinespelare (Piirainen-Marsh & Tainio, 2009). Detta 

skulle kunna gå att koppla till Gunnars utsaga i den andra fokusgruppen då han menade att spelare 

skulle behöva förenkla sin engelska i kommunikation med andra som inte behärskade språket. Han 

menade att denna anpassning av språket likaså brukade ske när svenskar talade med individer som inte 

behärskade det engelska språket. Detta påvisades ytterligare när en informant från den tredje 

fokusgruppen uttryckte liknande åsikter kring engelska inom skrift gällande onlinespelet Heroes of 

Newerth (vars förkortning är HoN) då informanterna blev tillfrågade om hur de anpassade språket när 

de spelade med andra. Informanten menade att om han använde avancerade ord inom HoN hade inte 

hälften av de andra spelarna förstått vad han menade. 

Somliga av fokusgrupperna nämnde även svordomar som förekom i onlinespel vilka verkade vara ett 

sätt för spelande ungdomar att uttrycka sig på under spelandets gång som inte är ett formellt språk. En 

av informanterna i den andra fokusgruppen menade att spelare inte tog hänsyn till svordomar under 

spelandets gång vilket de däremot skulle ha gjort om de skrev uppsats. Sjöblom (2011) kom fram till i 

sin avhandling att konversationer som uppstod under spelandet bestod till en del av spelares 
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användning av fult språk. Däremot menar han att detta inte var det enda sättet som spelare 

kommunicerade med varandra på (Sjöblom, 2011). En annan informant i den tredje fokusgruppen 

förklarade dock att svordomar var mer eller mindre acceptabla för spelare att använda.  

En av informanterna har påvisat att liknande kommunikation som har förekommit vid samspelet 

mellan spelare i onlinespel även har förekommit i form av härmning av NPCs.  

FG1 

I1: Ehm… Finns det någon skillnad i hur man utvecklar 

engelska i tal då om man spelar på egen hand eller 

tillsammans med andra? 

Viggo: Ah, det här med att härma uttalet av ickespelande 

karaktärerna ifall du spelar själv, men ifall du spelar 

med andra, så tror jag att du lär dig mycket, mycket 

bättre som typ Artur har gjort, som jag inte har gjort, 

då jag inte har spelat… 

 

Viggos uttalande skulle kunna gå att koppla till det sociokulturella perspektivets syn på imitation som 

gynnsam för språkutveckling (Vygotskij, 2001). Imitationen av NPCs skulle kunna bidra till att Viggo 

höjs till en högre språklig kunskapsnivå. Dock verkade han anse att spelandet tillsammans med andra 

spelare utvecklade språket ytterligare vilket skulle kunna tolkas bero på att det kan ske ett språkligt 

utbyte spelare emellan. Därför skulle det inte bli ensidigt som det skulle kunna vara i interaktion med 

NPCs eftersom de kan bli imiterade utifrån både utsagor, dialekter samt en del standard uttryck. Detta 

skulle kunna liknas vid lärarens roll eftersom lärare brukar redogöra för olika engelska fraser och 

dialekter som elever skulle kunna upprepa och härma när de får höra dessa under genomgångar. 

Däremot skulle imitationen av NPCs troligtvis inte ske i samma utsträckning spelare emellan eftersom 

NPCs och spelare uttrycker sig på skilda vis.  

Följaktligen går det att uppmärksamma att informanterna ansåg att det engelska språket utvecklades 

mer i samspel med engelsktalande spelare än med svensktalande spelare. Språket behövde dock 

underhållas annars verkade det försvagas. Informanterna har dessutom upplevt att det har varit mindre 

svårt att tala med människor från andra länder vilket de förklarade har utvecklats som en vana från 

onlinespel. Denna vana har de sedan kunnat applicera i vardagen. Dessutom påpekades att det 

engelska språket var avgörande för kommunikationen och förståelsen mellan spelare. Vidare har 

informanterna påvisat att det förekom både ett spelrelaterat språk och ett vardagligt språk vid 

spelandet. Engelskan anpassades även för att andra spelare skulle förstå det som blev sagt. 

Anpassningen av språket bestod av tydlighet inom tal och skrift, förenkling och uteslutning av ord från 

spelares umgängeskretsar. Dessutom förekom det svordomar i onlinespel som informanterna tog 

hänsyn till vid uppsatsskrivning. Utöver interaktion och samspel spelare emellan har det även 

förekommit interaktion i form av härmning som kunde uppstå i samband med NPCs.  

Engelska i onlinespel och skola  

Grammatik 

Informanterna ansåg inte att grammatik var en särskilt uppmärksammad aspekt av språket i onlinespel. 

Samtliga informanter i den tredje fokusgruppen ansåg att grunderna i engelskan blev lidande genom 

spelandet av onlinespel.   

FG3 

I2:  Öh, vilka fördelar och nackdelar finns det genom att- 

med att lära sig prata engelska genom onlinespel? 
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James:   Det är ett roligt sätt att lära sig på, typ alltså, 

medans man spelar.  

Fernando:  Fast det blir ju sämre liksom, grunderna. 

James:   Ja, du tappar ju bort lite… 

Fernando:  Grammatiskt och så. 

Arvid:  Grammatiskt. 

Fernando:  Ja, om du bara lär dig genom att spela datorspel så… 

Sam:   Det blir en konstig… 

Arvid:  Men vadå- 

Fernando:  Ja, det blir ju- det blir ju fel liksom om man skriver 

på Internet ofta när man ska skriva en uppsats på 

engelska. 

 

Informanterna ansåg att engelsk grammatik inte utvecklades genom spelandet och att språkinlärningen 

blev inkorrekt. Detta skulle kunna kopplas till det formella lärandet eftersom grammatik lärs in i 

skolan (Lundahl, 2012), vilken informanterna inte verkade tillägna sig via onlinespel. Eftersom 

informanterna fann engelskan bli inkorrekt vid uppsatsskrivning skulle det kunna tolkas som att det 

krävdes en formell lärandesituation för att de skulle kunna tillägna sig grunderna i det engelska språket 

på ett fördelaktigt sätt. Harald från den andra fokusgruppen menade även att det var ofördelaktigt för 

spelare att utveckla sin engelska via onlinespel eftersom de inte tillägnade sig grammatik. Trots detta 

verkade Harald ha kunnat höra att det var grammatiskt korrekt eller inkorrekt under spelandet utan att 

han visste vilken grammatisk regel det gällde vilket skulle kunna tydas vara en viss implicit inlärning 

(Krashen, 1987). Därför skulle det kunna tolkas dels som att skolans grammatik har gett Harald en viss 

grundkunskap inom engelska och dels att han har varit omedveten om de språkliga regler som han har 

tillägnat sig (Krashen, 1987). Ytterligare informanter från den andra fokusgruppen menade att 

grammatiken i onlinespel inte alltid var korrekt. Exempelvis nämnde Gunnar att om han var stressad 

under spelandet kunde han bortse från apostrofer och korrekt ordföljd. Däremot ansåg han att andra 

spelare ändå skulle förstå vad han menade. Eftersom ingen informerade Gunnar om vad som var 

grammatiskt inkorrekt skulle det kunna leda till att han fortsatte skriva på detta vis och på så vis skapa 

en vana. Denna vana menade informanterna innebar att den inkorrekta grammatiken skulle med tiden 

verka korrekt.  

Gällande frågan om informanterna kopplade sin språkanvändning i onlinespel till det som de hade lärt 

sig i skolan svarade en av informanterna på detta vis: 

FG1 

Olle:  Ehm… ah, jag tycker man lär sig, eller jag har lärt mig 

jättemycket engelska från att spela onlinespel typ i 

början när man var så här, när man gick i fyran eller 

femman så här så körde man Runescape då lärde man sig 

jättemycket så här, för man kunde inte knappt engelska 

innan och så lärde man sig mer och mer och mer och mer. 

Sen började man ju med WoW efteråt och… jag tror att jag 

har lärt mig jättemycket engelska från det. Sen kommer 

jag ihåg när jag läste, jag läste tyska så testade jag 

att spela WoW på tyska så här med tyska personer så 

lärde jag mig jättemycket så här på det typ. Om man sa 

tank till exempel så trodde jag att man sa typ das tank 

men det visade sig sen att man ska böja efter könen 

personen som är tanken så säger man liksom die tank 

eller der tank. 

 

Olle ansåg att hans engelska hade utvecklats en del genom onlinespel och hänvisade bland annat till 

Runescape, vilket är ett MMORPG som WoW. Olle jämförde likaså onlinespels troliga bidragande 

influens på engelsk språkutveckling med sin erfarenhet av tysk språkutveckling via WoW. Detta 
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exemplifierade Olle genom att redogöra för hur han lärde sig böja genus på tyska gällande speltermen 

tank beroende på spelarens kön. Detta visade att språk generellt skulle kunna utvecklas genom 

onlinespel vilket tydde på att det inte enbart behövde vara begränsat till det engelska språket. I 

kommunikation med andra spelare som har ett annat modersmål än svenska skulle det kunna gå att 

tyda en viss språkinlärning som skulle kunna leda till språkutveckling. Olle var den enda informanten 

som påpekade att det gick att tillägna sig grammatik från onlinespel. Det skulle kunna tolkas som att 

han lärde sig tysk grammatik genom ett meningsfullt deltagande i WoW. Detta meningsfulla lärande 

skulle kunna visa på ett informellt lärande (Ellis, 1985; Lundahl, 2012). Däremot skulle skolan kunna 

ses ha bidragit med grunderna i det tyska språket eftersom Olle verkade kunna en del om genusböjning 

innan han började spela. Den inlärning om genusböjning han redan hade tillägnat sig verkade ha skett 

genom en medveten process där han har varit medveten om det tyska språkets regler (Krashen, 1987). 

Dessa kunskaper försökte han sedan applicera på den spelrelaterade termen tank. När detta inte 

fungerade bidrog WoW till att utveckla Olles tyska språkkunskaper ytterligare.  

Följaktligen går det att uppmärksamma att informanterna har upplevt att de inte har tillägnat sig 

grammatik under spelandet vilket de menade skulle leda till att språkets grunder försämrades om 

spelare endast lärde sig det engelska språket via onlinespel. Detta menade de kunde leda till att det 

blev språkligt inkorrekt vid exempelvis uppsatsskrivning. Informanterna har påpekat att de har bortsett 

från somliga språkliga regler inom spelandet som exempelvis apostrofer och inkorrekt ordföljd vilka 

har ansetts kunna bli till en vana. Grammatik har därför ansetts vara en bristande företeelse inom 

onlinespel och har därför setts som en nackdel. Det har dock visat sig att grammatikinlärning likväl 

kan förekomma i onlinespel gällande andra språk än engelska.  

Vardags-, skol- och spelengelska  

Informanterna påpekade att grunderna i engelska var införskaffade från skolan vilka verkade ha 

bidragit till informanternas språkanvändning vid onlinespel. Skolan som verksamhet anses dock främst 

vara en skriftspråklig praktik (Lundahl, 2012; Säljö, 2000). Somliga av informanterna har även 

framfört sina åsikter kring hur skolan ofta fokuserar skriftlig engelska.  

FG2 

I2:  Ehm… Upplever ni själva att ni har utvecklats på nått 

sätt i hur ni använder er- er talade engelska? 

 ...  

Gunnar:  Och alltså man snackar inte lika mycket engelska i 

skolan så här, det är mycket skriftligt och sånt. Fast 

förut så fick man väl göra det, men jag har inte kunnat 

använda det i vardagslivet på så sätt tror jag. 

 

Gunnar trodde att han hade tillägnat sig den skriftliga engelskan från skolan men att han inte hade 

upplevt talad engelska i samma utsträckning. Den talade engelskan som han upplevde att han hade 

tillägnat sig från skolan verkade han ha upplevt vara oanvändbar i sin vardag. Denna problematik 

skulle kunna bero på att språket är situerat inom dessa olika semiotiska domäner (Gee, 2003). Den 

engelska som undervisas i skolan fokuserar bland annat att elever påvisar sina språkliga kunskaper till 

skillnad från den vardagliga engelskan som bland annat fokuserar språkanvändningen som motivation 

för lärande (Lundahl, 2012). Detta skulle kunna tolkas som att skolengelskan inte är lika meningsfull 

som den vardagliga engelskan då ungdomar kan använda sig av språket i vardagen på ett annat sätt än 

att behöva påvisa sina kunskaper i språket. Av den anledningen skulle den vardagliga engelskan kunna 

upplevas vara motiverande. I och med denna motivation skulle språkinlärningens resultat kunna te sig 

vara gynnsamma (Krashen, 1987). 
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Tidigare i samtalet nämnde även Harald att utvecklingen av den talade engelskan som skedde i 

samband med onlinespel bidrog till att det blev mindre svårt för honom att tala engelska i andra 

situationer utanför spelandet.   

FG2 

I1:  Hur utvecklas det engelska språket i tal i samband med 

onlinespel? 

 ...  

Harald:  Det är väl lite också att man inte känner sig lika 

osäker med att prata om man liksom sitter och pratar 

hemma med ah- 

Tobbe:  Ah, folk- 

Harald:  … okända på nätet liksom- 

Tobbe:  Precis- 

Harald:  … och sen när man pratar i skolan, då är det kanske 

inte lika jobbigt.  

 

Detta skulle kunna tolkas som att den språkliga övning Harald hade tillägnat sig från spelandet 

underlättade för honom att kunna tala engelska inom skolsituationer där uppgifterna skulle kunna 

verka mindre meningsfulla i jämförelse med onlinespel. Detta skulle kunna tydas som att det skedde 

en transfer av Haralds språk från onlinespel till skola. Transfer är vanligtvis en företeelse som sker 

mellan människors första- och andraspråk (Lundahl, 2012). Däremot skulle det även kunna ske en 

transfer mellan de språk som används inom olika semiotiska domäner, i detta fall onlinespel och skola. 

Eftersom Harald förklarade att han inte kände sig lika osäker i att tala engelska med okända människor 

under spelandet skulle det kunna tolkas som att han verkade finna samspelet vid onlinespel ha bidragit 

med eventuell utveckling av hans engelska språkanvändning. Detta ledde sedan till att han fann det 

vara mindre svårt att använda språket i skolan vilket skulle kunna visa på att onlinespel och skolan har 

olika villkor för lärande.  

Vidare diskuterade informanterna hur de hade tillägnat sig engelska ord via onlinespel.   

FG1 

I2:  Ehm… Kopplar ni er språkanvändning i onlinespel till det 

ni har lärt er i skolan? 

Pontus: Jag tror att spela onlinespel hjälper en med engelskan i 

skolan liksom. 

Artur: Det är så jag lärde mig engelska i femman, sexan, sjuan, 

åttan. Jag gjorde- när vi hade såhära typ glosförhör och 

sånt så gjorde jag aldrig dem utan jag fortsatte bara 

spela och sen när vi hade engelska så fick jag typ MVG 

på allting för att jag redan kunde massa ord. Det är typ 

filmer och spel som jag har lärt mig engelska av.  

 ...  

Artur: Jag fick hjälp av att läsa questar, det var så jag lärde 

mig ”shore”. 

SKRATT 

Pontus: Ja, det är svårt att stava till!  

Artur: OHÖRBART… strand liksom och sånt.  

Viggo: Ah. 

Artur: Jag kunde det inte riktigt sen ba ah titta, nu var det 

det här! För liksom, man läser shore och så går man dit 

och så man ba ah det var en strand jag skulle till. I 

princip, så…  

 

De multimodala medel som förekommer i onlinespel aktiverar flera av människors sinnen och utmanar 

skolans skriftbaserade praktik (Lundahl, 2012). Eftersom spel och filmer består av visuella och 

auditiva medel skulle det kunna tolkas som att Artur har insett att dessa har hjälpt honom att skapa 
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mening. Detta multimodala lärande är dock inte begränsat till onlinespel utan kan även förekomma 

inom skolan eller i andra sammanhang. Inom onlinespel skulle det kunna innebära att det förekommer 

ett lärande genom deltagande som spelare inte uppmärksammar vilket skulle kunna förstärka lärandet. 

Detta skulle kunna förklara hur Artur kunde prestera väl i ämnet engelska i grundskolan utan att ha 

studerat. Detta skulle således ses ha skett utifrån en implicit inlärning (Krashen, 1987). Artur lärde sig 

vad det engelska ordet ”shore” betydde genom att han i WoW fick ett skriftligt uppdrag som innebar 

att han skulle ta sig till en strand vilket han inte förstod av att endast läsa den engelska motsvarigheten. 

Istället behövde han röra sig till stranden genom sin spelkaraktär. Detta skulle kunna tydas som att 

spelet verkade bidra med en möjlighet till att berika Arturs engelska vokabulär vilket verkade ske 

genom spelets multimodala medel (Gee, 2003). Det var således kombinationen av text och bild samt 

hans egna meningsfulla handlingar i spelvärlden som ledde till hans förståelse av det engelska ordet. I 

skolan skulle ordet ”shore” troligtvis slås upp i en ordbok där ordets betydelse skulle läsas på papper. 

Utöver detta uttryckte dock informanterna att onlinespel inte var utformade för att spelare skulle lära 

sig engelska. De trodde att onlinespel utvecklade det språk spelare spelade på och att det engelska 

språket utvecklades automatiskt utan att det behövde vara spelets syfte. Om ett onlinespel spelades på 

ett annat språk än svenska skulle detta språk även läras in samt utvecklas.  

Följaktligen går det att uppmärksamma att informanterna ansåg att det förekom främst skriftlig 

engelska i skolan. Den talade engelskan som förekom i skolan har de funnit vara problematisk att 

använda i vardagen. Informanterna upplevde även att språkanvändningen inom onlinespel har gett dem 

en språklig säkerhet att kunna tala engelska i skolan. Somliga informanter har likaledes menat att 

onlinespel har hjälpt dem att klara av engelskan i skolan vilken de inte hade studerat i grundskolan. 

Onlinespelets multimodala karaktär har likaså ansetts bidra till ordförståelse inom språket, vilken inte 

endast är begränsad till onlinespel utan skulle kunna förekomma i skolan. Informanterna har dock 

påpekat att syftet med onlinespel inte har varit att främja språkinlärning och språkutveckling. Istället 

har dessa ansetts ske omedvetet utifrån spelandet.  

Språkliga särdrag 

Hybridord, förkortningar och slang 

Informanternas uttalanden om hur det engelska språket utvecklades i samband med onlinespel visade 

på att de använde engelska ord och termer från onlinespel när de talade i och utanför spelandet. Dessa 

hade dock vid åtskilliga tillfällen erhållit svenska ändelser. 

FG1 

I2:  Hur utvecklas det talade engelska språket- 

I1:  Ah. 

I2: … när man spelar onlinespel? 

 ...  

Viggo:  Liksom många orden byter de ut uttal till och med till 

försvenskade versioner, och uttrycken blir också 

svenska, man säger inte att jag gjorde en critical, man 

säger jag crittade- 

Pontus:  Ah, exakt- 

Viggo:  … det blir en svensk böjning. 

 

Critical innebär att en spelares karaktär orsakar mer skada än vanligt på en annan spelares karaktär. 

Viggo var medveten om att vissa engelska ord fick svenska ändelser när spelare kommunicerade. 

Detta tydde på att det fanns en medvetenhet hos informanterna om hur spelares spelrelaterade språk 
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influerades av att de spelade på ett annat språk än deras modersmål. Leppänen och Piirainen-Marsh 

(2009) skriver att spelare använder spelets språk och deras modersmål under spelandet med avsikt att 

utnyttja gränser mellan olika språk och dess varianter för att kommunicera. Dessutom växlar engelska 

strukturer med spelarens förstaspråk vilka leder till hybridord (Leppänen & Piirainen-Marsh, 2009). 

Uttrycket ”crittade” som Viggo nämnde var således ett hybridord eftersom det är ett engelskt ord med 

svenska ändelser, ”crittade” är dock enbart ett exempel på detta. Hybridord skulle kunna tolkas vara 

vanliga företeelser som uppstår när begrepp inom onlinespel inte existerar på modersmålet. Genom att 

spelare skapar hybridord skulle de kunna kommunicera på modersmålet under spelandets gång. 

Däremot skulle språklärare troligtvis reagera på att engelska ord erhöll svenska ändelser eftersom det 

inte skulle verka språkligt korrekt. Medvetenheten hos informanterna om den korrekta 

språkanvändningen visade däremot på metakognition (Lundahl, 2012). Detta för att de var medvetna 

om hur onlinespel verkade influera deras engelska språkanvändning samt hur dessa kunde leda till att 

informanterna blandade det svenska och det engelska språket. Eftersom de var medvetna om hur de 

blandade språken skulle de ha kunnat bryta en möjlig negativ transfer (Lundahl, 2012). Detta eftersom 

onlinespelets influenser på språkanvändningen var medvetandegjorda.  

Informanterna i samtliga fokusgrupper verkade även ha erfarenheter av förkortningar och slang inom 

onlinespel vilka de hade åtskilliga uttalanden om. När intervjufrågorna ”Hur utvecklas det engelska 

språket i tal i samband med onlinespel?” och ”Vilka fördelar och nackdelar finns det med att lära sig 

att tala engelska genom onlinespel?” ställdes, beskrev samtliga fokusgrupper att förkortningar oftast 

var en nackdel för deras engelska språkutveckling. Exempel på dessa förkortningar nämndes i följande 

excerpt: 

FG1 

Pontus: Det finns ju förkortningar- 

Viggo: Ah- 

Pontus: … på alla- 

Viggo: Ah- 

Pontus: … engelska uttryck och- 

Viggo:  Ja, det gör det.  

I2: Som…? 

Viggo: Som- 

I2:  Exempelvis…? 

Pontus: Crit. 

Artur:  För critical strike, å- 

Viggo:  Man förkortar det ju mer till bokstav också, nu kan inte 

jag komma på nåt- 

Pontus:  Ah 

Viggo: Exempel, W-W- WSG, nej, RFC? 

Pontus:  Ah. 

Artur: RFC, TBC och sådär.  

 

Enligt Steinkuehler (2006) utvecklar spelare egna sätt att uttrycka sig på i förhållande till deras 

spelande som skulle kunna förklaras vara ett specialiserat språk vilket anses vara ofördelaktigt. Detta 

specialiserade språk består exempelvis av förkortningar, avskärningar samt ett specialiserat vokabulär 

(Steinkuehler, 2006). Viggo nämnde att det gick att förkorta hela ord till några få bokstäver vilket han 

förklarade genom att yttra WSG (Warsong Gulch) och RFC (Ragefire Chasm). Artur instämde med 

Viggos uttalande och bidrog med ytterligare en förkortning, TBC (The Burning Crusade). Dessa 

förkortningar verkade även ingå i ett specialiserat språk eftersom samtliga termer var relaterade till 

WoW. Avskärning (truncation) innebär att slutledet på ett ord har blivit avskuren (Steinkuehler, 2006), 

vilket ”crit” är ett exempel på. Detta specialiserade språk skulle kunna kopplas till det sociokulturella 

perspektivet då det förekommer kodifierade uttryck med skilda innebörder vilka används i interaktion 
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och samspel med andra (Säljö, 2000). Ovanstående förkortningar och avskärning som informanterna 

menade att spelare använde skulle kunna tolkas vara kodifierade uttryck vilka har skilda innebörder 

inom WoW. Däremot menade somliga informanter att det fanns vissa nackdelar med förkortningar. 

FG3 

I1: Vad finns det för fördelar och nackdelar med att lära 

sig talad engelska via onlinespel?  

James: Alltså det… Det känns snarare som om det är mer 

nackdelar. Som att det är… Typ såhär, man typ såhär med 

förkortningar och sånt här, man kan blanda ihop det. Det 

är positivt för att det är mycket engelska.  

 

James ansåg att det fanns fler nackdelar än fördelar med att tillägna sig det engelska språket genom 

onlinespel där förkortningar verkade uppfattas vara nackdelar. Steinkuehler (2006) hävdar att ett 

specialiserat språk är missvisande. Detta beror på att språket vilket brukas i samband med onlinespel i 

själva verket är lika komplext som språk som brukas utanför spelandet där möjligheter som tid och 

utrymme skulle verka stora till skillnad från möjligheterna i spelandet. Språket tar således endast 

annan form när det befinner sig innanför spelandet (Steinkuehler, 2006). Möjligheter till tid och 

utrymme skulle därför ha kunnat resultera i att förkortningar skrevs ut till fullständiga engelska ord 

och meningar. När spelare skriver i WoW kan det uppstå stressmoment eftersom det inte finns tid till 

att skriva fullständiga korrekta meningar på grund av att onlinespelet kräver uppmärksamhet. Detta 

påpekades likaså i undertemat Grammatik, där spelare i stressade situationer utelämnade bland annat 

apostrofer samt bortsåg från korrekt ordföljd. Det skulle utifrån detta kunna gå att se att det inte är 

språkets form som fokuseras i onlinespel istället är det språkets betydelse (Krashen, 1987). Det viktiga 

är således att innebörden av det som kommuniceras förstås, inte att kommunikationen sker på ett 

språkligt korrekt sätt. Informanten James förklarade att trots förkortningarna som förekom under 

spelandet vilka han menade var nackdelar, förekom det mycket engelska vilket han ansåg var positivt. 

Detta skulle kunna tolkas bero på att dessa förkortningar bestod av engelska ord och termer.  

Slang nämndes av somliga informanter vilka de klargjorde förekom en del i onlinespel. De menade att 

slang kunde sätta sig automatiskt i deras engelska och ansågs därför vara nackdelar eftersom 

automatiseringen ledde till att de använde slang i sammanhang där de inte var önskvärda.  

FG2 

I1: Hur utvecklas det engelska språket i tal i samband med 

onlinespel? 

 ...  

Tobbe: Och så är det så här mycket förkortningar och grejer typ 

så här slang som förekommer i spel… så det är ju lätt 

att man det kommer ner på pappret. 

I1: Mmm. 

Tobbe: När man väl skriver. 

 

Tobbe nämnde dessutom att språkliga särdrag som förkortningar och slang förekom i onlinespel och 

att dessa även kunde överföras till hans skriftspråk. Hans uttalande skulle kunna tolkas visa på att han 

fann dessa språkliga särdrag som negativa influenser på sin engelska eftersom de verkade influera 

både hans tal och skrift inom språket. Detta skulle kunna tolkas vara en sorts negativ transfer där de 

förkortningar och slang som användes inom onlinespel överfördes till den engelska Tobbe använde i 

andra situationer (Lundahl, 2012). En annan informants uttalande verkade även tyda på att han inte 

tyckte det var fördelaktigt att lära sig engelska via onlinespel på grund av förkortningar och 

slanguttryck som förekommer i onlinespel. 
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FG1 

I2: Ehm… Vad finns det för nackdelar och fördelar med att 

lära sig prata engelska via onlinespel? 

Artur: Nackdelar tror jag inte det finns några.  

Pontus: Jo alltså språket är ju utformat utefter vad du har lärt 

dig. Så om du har lärt dig en massa förkortningar och 

slangord och sånt där som slängs runt väldigt mycket i 

onlinespel- 

Artur: Ah. 

Pontus: … så är ju det den engelskan du lär dig. 

 

Sjöblom (2011) nämner slang i sin avhandling i samband med spelares kompetens. Han menar att 

slang i spelsammanhang kan visa att en spelare är kompetent inom spelet bland annat genom hur den 

talar om spel (Sjöblom, 2011). Av den anledningen skulle det kunna finnas vissa situationer och 

sociala sammanhang i vilka slang skulle kunna visa hur kunnig en individ är inom ett område istället 

för att slang skulle kunna ses som någonting språkligt inkorrekt. Vad Pontus uttryckte i excerptet ovan 

var snarare de influenser slang skulle kunna ha på spelares språkutveckling än de influenser slang 

skulle kunna ha på spelares sociala umgängen. Även i detta fall skulle det kunna gå att 

uppmärksamma att de slanguttryck som används inom spelandet överförs till spelares engelska språk 

(Lundahl, 2012). Detta skulle därför kunna resultera i att, som Pontus menade, en individ skulle 

tillägna sig dessa engelska uttryck i sitt språk. Dessa influenser nämndes likaså i den andra 

fokusgruppen där ytterligare en av informanterna nämnde förkortningar och slang och deras negativa 

influenser på det engelska språket och dess utveckling i samband med onlinespel.  

Följaktligen går det att uppmärksamma att informanterna har använt sig av hybridord. De har däremot 

varit medvetna om användandet av dessa språkliga särdrag vilket har visat på metakognition. 

Förkortningar och slang har dock ansetts vara nackdelar för den engelska språkutvecklingen eftersom 

språket utvecklades inkorrekt. Dessa har även ansetts förekomma i situationer där de inte har varit 

önskvärda, som exempelvis i skolsituationer. Förkortningar har dock setts vara ett specialiserat språk 

och en del av spelupplevelsen samtidigt som somliga informanter har menat att det förekommer 

mycket engelska i onlinespel vilket har upplevts vara fördelaktigt för deras engelska språkutveckling.  

Vokabulär 

I onlinespel, som WoW, finns det olika begrepp och termer som är specifika för genren. Spelare 

använder sig av dessa begrepp och termer som de utvecklar en gemensam förståelse för inom 

spelandet. Den lexikaliska betydelsen av ett ord behöver däremot inte nödvändigtvis vara samma 

betydelse som ett ord har inom en viss semiotisk domän. För att fullt ut kunna förstå ett ord inom dess 

semiotiska domän, krävs förståelse av domänen och dess olika delar (Gee, 2003). Detta skulle likaså 

kunna uppmärksammas utifrån det sociokulturella perspektivet där det menas att människors 

handlingar är situerade inom olika sociala praktiker (Säljö, 2000). Detta illustrerades i ett uttalande av 

Pontus på följande vis:  

FG1 

I2: Hur utvecklas det talade engelska språket- 

I1:  Ah. 

I2: … när man spelar onlinespel? 

Pontus:  Jaja, men ja, jag förstår, öh det, man- vi tar ofta 

begrepp som används ofta inom spelet, och öh, när vi öh 

samtalar med varandra som… delar med- delar upplevelsen 

att spela så använder vi de orden eftersom vi vet att om 

jag säger raid till Olle så vet han exakt vad det är och 

då vet han exakt- då förstår… då använder vi hellre- då 
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ersätter vi massa ord bara för att kunna säga dem. Det 

blir en mer personlig konversation.  

 

Pontus uttalande bekräftade att det fanns specifika begrepp inom WoW vilka underlättade hans 

spelande i kommunikation med andra spelare. Som Pontus själv påstod skulle en annan spelare förstå 

vad han menade om han använde sig av ordet raid i WoW. Han menade att spelare ersätter allmänna 

ord med ord som har specifik betydelse vilken är relaterad till onlinespelet för att förenkla 

kommunikationen spelare emellan vilket sedan underlättar spelandet. Ur det sociokulturella 

perspektivet är språk inom vissa kontexter bundna till dessa och behöver inte förekomma inom andra 

kontexter (Säljö, 2000). Exempelvis förekommer inte raid i skolan. I WoW skulle raid kunna användas 

åtskilliga gånger i jämförelse med andra domäner där ordet inte skulle användas i samma utsträckning 

samtidigt som det inte skulle ha samma betydelse. För att kunna förstå den specifika betydelsen av ett 

ord krävs således förståelse av den semiotiska domänen som detta ord ingår i (Gee, 2003). Ordets 

generella betydelse behöver däremot inte nödvändigtvis vara den betydelse som gäller i en viss 

domän. För att det ska skapas mening och förståelse av dessa begrepp bör medlemmarna i domänen 

interagera med varandra (Gee, 2003). Nya spelare som till en början endast besitter en generell 

förståelse av ord skulle i interaktion med erfarna spelare kunna utveckla en förståelse för ords 

specifika betydelser. Linderoth (2004) visade i sina analyser att flera begrepp användes spelarna 

emellan, exempelvis ”används begreppen, ekolog, naturexpert och soldat i relation till olika 

spelfunktioner” (Linderoth, 2004, s. 159). Meningen och förståelsen av hans informanters yttranden 

ingår i den konkreta spelsituationen som beskrivs i avhandlingen. Begreppen som används tappar sin 

generella betydelse och får en specifik, spelrelaterad innebörd vilken en individ som inte är insatt i 

spelet skulle ha svårigheter att förstå.  

Intervjufrågan ”Tränar ni er engelska för att bli mer framgångsrika på att tala språket genom att 

exempelvis slå upp ord och öva på uttal eller på att spela onlinespel?” syftade till att få informanterna 

att redogöra för om de övade sin engelska för att bli bättre på språket eller på att spela onlinespel och 

hur de i så fall gick tillväga med detta. En av informanterna förklarade hur vokabulär utökades 

konstant i spelsammanhang och att dessa ord vanligen kunde förstås utifrån sammanhanget men inte 

nödvändigtvis utifrån ordens fulla betydelser.  

FG2 

Harald: Det kommer alltid nya ord liksom och så och oftast så 

förstår man utifrån sammanhanget och inte kanske exakt 

vad ordet betyder och så kan man använda det ordet när 

man pratar om något helt annat bara för att det, själva 

ordet passar in då men… 

 

Det är en viktig lässtrategi för elever att använda sammanhanget för att gissa sig fram till ordets 

ungefärliga betydelse (Lundahl, 2012). Detta skulle kunna kopplas till Harald som visade en 

medvetenhet om att det fanns en problematik gällande förståelsen av ord utifrån dess sammanhang 

samtidigt som det var möjligt att gissa sig fram till en generell betydelse av dessa ord. Detta skulle 

kunna leda till, som Harald menade, att dessa ord kunde användas inom andra sammanhang där orden 

skulle passa in utifrån sina generella betydelser. Även om informanterna ansåg att orden som förekom 

i onlinespel var problematiska ansåg de däremot att onlinespel var fördelaktiga vid utökandet av deras 

engelska vokabulär. Dock fanns det ytterligare problematik gällande detta eftersom de menade att 

spelare behövde vara aktiva i spelandet för att kunna tillägna sig detta utökade engelska vokabulär 

genom att möta och samspela med andra spelare.  
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FG1 

I1: Nä… Ehm… Och som sista fråga då, eh skulle ni 

rekommendera onlinespel för andra som vill utveckla eh 

sin engelska i tal?  

 ...  

Pontus: Det vet jag inte. Ehm… Jag tror att du kan få bredare 

vokabulär om du spelar onlinespel men att du måste ta 

upp onlinespelandet väldigt seriöst för att komma till 

den nivån du vill då det krävs att du behöver möta massa 

människor. Så om du inte hade planerat att sitta och 

spela World of Warcraft under en längre period alltså 

lov och sånt där så ser jag inte tyvärr att rekommendera 

det.  

 

Pontus menade att utökandet av vokabulär i WoW först skulle ske när spelare har nått en viss nivå i 

onlinespelet där de har möjlighet att kommunicera med flera spelare. Ur det sociokulturella 

perspektivet är deltagandet i samspel med andra det sätt som människan skapar förståelse på 

(Vygotskij, 2001). Detta skulle kunna kopplas till Pontus uttalande eftersom att när spelare har nått en 

viss nivå inom onlinespelet skulle detta leda till fler kommunikationstillfällen med andra spelare vilka 

skulle kunna leda till att spelare kunde tillägna sig fler engelska ord. Att spelare ska uppnå en viss nivå 

i WoW för att kunna kommunicera med andra spelare visar på att spelare följer ett visst 

tillvägagångssätt i onlinespelet för att nå dessa nivåer där de har möjlighet att kommunicera med 

andra. När spelare har uppnått den högsta leveln går spelandet ut på att genomföra olika gruppuppdrag 

som exempelvis raids. Detta skulle kunna leda till fler tillfällen att utöva språket i interaktion med 

andra spelare. Spelare som spelar på egen hand skulle troligtvis inte använda sitt engelska språk i lika 

stor utsträckning som de spelare som utför raids eller andra gruppuppdrag. Därmed skulle 

interaktionen i WoW ses kunna bidra till språkutveckling. 

Följaktligen går det att uppmärksamma att informanterna ansåg att den specifika vokabulären i WoW 

underlättade kommunikationen spelare emellan vilket därefter underlättade spelandet. Det 

specialiserade språket bestod av begrepp som hade specifika betydelser inom WoW vilka förstods 

inom denna semiotiska domän. Dessa hade dessutom generella betydelser i och utanför domänen. Ord 

kunde förstås utifrån sammanhang men inte nödvändigtvis utifrån deras fulla betydelser. Onlinespel 

har även ansetts vara fördelaktiga för utökandet av det engelska vokabuläret. Dock har informanterna 

menat att spelare skulle behöva nå en viss nivå i spelandet för att kunna kommunicera med andra och 

därmed tillägna sig detta utökade engelska vokabulär.  

Diskussion 

Författarnas syfte med detta arbete är att undersöka hur ungdomars engelska språkutveckling influeras 

av att spela onlinespel, som WoW, och hur de upplever dessa influenser. Författarna utgår från 

ungdomars perspektiv för att försöka undersöka om och hur informanterna anser att deras 

språkutveckling influeras av spelandet. För att besvara syftet utgår författarna från dessa 

frågeställningar: Vilka influenser, utifrån ungdomars perspektiv, går att finna gällande engelsk 

språkutveckling hos ungdomar i samspel med andra spelare i onlinespel? Hur upplever ungdomar 

dessa influenser?  

Det går att finna åtskilliga influenser gällande engelsk språkutveckling i samband med onlinespel 
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utifrån informanternas utsagor. Slutsatserna som författarna kan dra utifrån analysen är att 

informanterna finner att deras engelska utvecklas i större utsträckning i samspel med engelsktalande 

spelare än med svensktalande spelare. Detta för att interaktionen med modersmålstalare verkar vara 

utmanande eftersom informanternas språkanvändning läggs på en högre nivå (Krashen, 1987; 

Vygotskij, 2001). Detta till skillnad från informanternas interaktion med svensktalande spelare då de 

blir försiktiga gällande sin engelska språkanvändning. Den informella miljön onlinespel verkar bidra 

med mer begriplig input än vad skolan kan tolkas bidra med (Krashen, 1987). Detta kan bero på att det 

förekommer engelska i onlinespel i större utsträckning än i skolan. Dessutom kan det förekomma en 

större variation av det engelska språket utanför klassrummet (Krashen, 1987). Detta eftersom spelare 

har olika modersmål och skilda språkliga kompetenser i engelska. Dessutom går det att synliggöra att 

informanternas uppehåll från spelandet leder till att de förlorar kontakten med modersmålstalare vilket 

försvagar deras engelska. Detta kan bero på att det engelska språket inte underhålls dagligen och 

därmed försvagas (Gee, 2003). Onlinespel kan därmed ha en positiv influens på deras engelska 

språkutveckling eftersom deras engelska övas kontinuerligt i samspel med andra. Detta kan bidra till 

att deras språk förbättras vilket kan leda till att de presterar bra på engelsklektionerna då de blir säkra i 

sin språkanvändning gällande andra situationer i vardagen samt i skolan genom sin interaktion med 

engelsktalande spelare. Detta till skillnad från den talade skolengelskan som informanterna menar är 

problematisk att tillämpa i vardagen, vilket kan bero på att skolan vanligtvis utgör en skriftspråklig 

praktik (Lundahl, 2012; Säljö, 2000). I ämnesplanen för engelska i Lgy 11 står det följande gällande 

ämnets syfte: 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar språk- och om-

världskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och för skilda 

syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla 

sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innefattar dels 

reception, som innebär att förstå talat språk och texter, dels produktion och interaktion, som 

innebär att formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt att anpassa sitt språk till 

olika situationer, syften och mottagare (Lgy 11, Engelska, s. 53).  

Det som står i syftet i ämnesplanen går likaledes att urskilja utifrån informanternas utsagor kring 

onlinespel. Informanterna upplever att de vågar delta mer vid kommunikation med spelare från andra 

länder i onlinespel samtidigt som de ges möjlighet att uttrycka sig på olika vis genom olika 

kommunikationsmedel. Dessutom vågar de använda engelskan i olika situationer utanför spelandet 

vilket visar på att onlinespel kan ses vara funktionella och meningsfulla sammanhang för spelande 

ungdomars språkutveckling. Dessutom anpassar informanterna sina språkliga register i tal och skrift 

beroende på vilka de kommunicerar med (Lundahl, 2012). Därmed är de medvetna om att de kan 

behöva förenkla sitt språk vid kommunikation med spelare som inte behärskar det engelska språket 

lika väl som dem (Ellis, 1985; Krashen, 1987). Informanterna undviker även att använda ord från 

deras umgängeskretsar i kommunikation med andra spelare. Dessa fynd visar att onlinespel, liksom 

skolan, ger ungdomar möjligheten att utveckla sina språkkunskaper för att sedan kunna tillämpa dessa 

i olika situationer. Detta går återigen att tyda i syftet i ämnesplanen för engelska i Lgy 11: ”Dessutom 

ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika strategier för att stödja 

kommunikationen och för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till” (Lgy 11, Engelska, s. 

53). Informanternas engelska språkanvändning i samspel med modersmålstalare under spelandet kan 

tolkas vara en positiv influens på deras språkutveckling. Trots problematiken gällande brist på 

modersmålstalare och tid i skolan kan lärare ses som mer kompetenta individer gällande engelska 

språket eftersom de utgör stöd för elevers utveckling av en högre språklig kunskapsnivå (Lundahl, 
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2012). Dessa positiva influenser som onlinespel kan ha på ungdomars engelska språkutveckling kan 

vara viktiga för lärare att känna till eftersom onlinespel kan ses främja denna utveckling. Detta för att 

lärare då kan skapa en förståelse för hur de kan konstruera meningsfulla uppgifter och aktiviteter 

genom att anpassa dem till elevernas intressen, vilket i detta fall är onlinespel, och på så vis engagera 

eleverna i skolans undervisning. Onlinespel verkar även ge ungdomar möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga på engelska samt verkar lösa eventuella problem vilka kan uppstå om 

ungdomar inte har tillräckliga språkkunskaper. Dessa förmågor kan lärare hjälpa ungdomarna att 

överföra till skolsituationer för att undvika att ungdomar upplever skolengelskan vara problematisk att 

använda i vardagen. Även om språk undervisas i skolan kan onlinespel bidra med ytterligare tillfällen 

för språkinlärning och språkutveckling utöver vad skolan och dess lärare bistår med.  

Vidare går det att synliggöra att utöver interaktion spelare emellan verkar interaktion med NPCs i form 

av härmning även förekomma vilka kan skapa möjligheter till engelsk språkutveckling (Leppänen & 

Piirainen-Marsh, 2009; Piirainen-Marsh & Tainio, 2009). Däremot verkar informanterna anse att 

kommunikation med andra spelare är mer språkutvecklande än kommunikation med NPCs. En möjlig 

anledning till detta kan vara att kommunikationen med NPCs kan verka ensidig medan interaktionen 

spelare emellan kan leda till fler tillfällen för språkligt utbyte. Ur det sociokulturella perspektivet är 

imitation en utgångspunkt för språkinlärning i skolan (Vygotskij, 2001). Troligtvis sker inte 

språkutveckling vid denna form av interaktion i samma utsträckning som i interaktion med andra 

spelare. Även om de andra spelarna inte har engelska som modersmål kan det ske ett större språkligt 

utbyte än vid imitation. Detta går likaså att se utifrån det sociokulturella perspektivet eftersom 

människor skapar mening och förståelse i interaktion med andra (Vygotskij, 2001). Informanternas 

interaktion med NPCs kan liknas med gammaldags undervisning där lärarens roll tar upp en del av 

talutrymmet under lektionerna vilket ofta utgörs av genomgångar. Detta kan liknas med NPCs utsagor 

i form av monologer där de förmedlar olika budskap och uppdrag till spelare. Eftersom NPCs inte är 

spelande karaktärer utan är programmerade att uttrycka sig på vissa sätt leder detta till att det inte sker 

ett språkligt utbyte mellan NPCs och spelare. Elever kan även i skolan bli ombedda att upprepa ord 

och fraser på engelska efter läraren, vilket även kan ske i interaktion med NPCs, dock utan att de blir 

ombedda att göra detta. Denna interaktion kan ses ha en positiv influens på språkutvecklingen 

eftersom ungdomarna hör korrekt engelska och kan repetera denna. Däremot kan det vara 

ofördelaktigt om engelskundervisningen endast ter sig på detta vis eftersom elever då inte får 

möjlighet att utöva språket i dialog med andra. Den sociala aspekten i onlinespel verkar betyda en del 

för ungdomars språkutveckling vilken även bör tas hänsyn till i språkundervisningen.  

Det går även att synliggöra att informanterna finner att det inte förekommer grammatikinlärning i 

onlinespel som i skolan och att den grammatik som kan förekomma ses vara inkorrekt och försämrar 

grunderna i engelskan. Därmed går det att tyda att grammatikinlärningen förekommer i skolan i form 

av ett formellt lärande där läraren lär ut grammatiska regler samt uppmärksammar när det förekommer 

inkorrekta yttranden på målspråket (Lundahl, 2012). Informanterna verkar finna det formella lärandet i 

skolan vara en nödvändighet för deras engelska språkutveckling. Den inkorrekta grammatiken som 

förekommer i onlinespel kan ses ha en negativ influens på informanternas engelska språkutveckling 

eftersom den verkar bli till en vana hos informanterna som de menar överförs till deras skriftliga 

skoluppgifter. Denna företeelse tyder på en viss negativ transfer (Lundahl, 2012) där den inkorrekta 

grammatiken från onlinespel överförs till deras engelska språkanvändning i skolan. Detta kan innebära 

ytterligare arbete för skolan då lärare återigen behöver hjälpa eleverna att tillägna sig språkets korrekta 

grammatik. Detta kan bli ofördelaktigt för lärares språkundervisning, samt för eleverna, då det råder 

tidsbegränsning i skolan (Lundahl, 2012). Skulle denna inkorrekta grammatik kvarstå kan det leda till 
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att ungdomarna inte utvecklas och därmed riskera att inte uppnå kurskraven i engelska. Detta för att 

grammatiken utgör en väsentlig del av språket och är det som får språket att fungera korrekt. Trots 

denna problematik upplever informanterna att en viss grammatikinlärning ändå sker i andra språk än 

engelska vid spelandet av WoW. Detta kan däremot bero på att språkkunskaperna i de andra språken 

inte är lika utvecklade hos informanterna som deras engelska språkkunskaper. I ämnesplanen för 

engelska står det i syftet att ”Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på språk och kultur 

samt ge dem möjlighet att utveckla flerspråkighet där kunskaper i olika språk samverkar och stödjer 

varandra” (Lgy 11, Engelska, s. 53). Skolan ämnar således ge eleverna stimulans och möjlighet att 

kunna utveckla flerspråkighet. Detta visar sig likaså vara möjligt i interaktion och samspel spelare 

emellan i onlinespel där dessa kan bidra till en viss grammatikinlärning inom andra språk utan lärares 

närvaro. Detta tyder på ett informellt lärande som sker automatiskt och omedvetet utanför 

undervisningen (Lundahl, 2012).  

Informanternas upplevelser av språkutveckling genom WoW varierar däremot. Vissa informanter 

anser att WoW inte bidrar till engelsk språkutveckling medan andra informanter anser att språket 

utvecklas vilket ibland sker omedvetet och kan bero på att onlinespel kan ses vara meningsfulla på 

grund av deras kontextbundenhet. Spelare utövar det engelska språket i sammanhang där språket är 

kontextbundet till skillnad från vad skolans uppgifter kan verka vara. 

Children cannot learn in a deep way if they have no opportunities to practice what they are 

learning. They cannot learn deeply only by being told things outside the context of embodied 

actions. Yet at the same time, children must be motivated to engage in a good deal of practice if 

they are to master what is to be learned (Gee, 2003, s. 68). 

Lundahl (2012) exemplifierar problematiken med meningsfullhet i skolan utifrån kommunikativa 

övningar. Elever förväntas tänka sig bort från det sammanhang de befinner sig i som är en 

klassrumssituation. Under en engelsklektion som innebar att eleverna skulle befinna sig på en engelsk 

semesterort visade sig språket bland annat vara tillgjort (Lundahl, 2012). Kommunikationen i 

klassrummet avser således att träna elever att uttrycka meningsfullt innehåll genom engelska. Däremot 

verkar onlinespels meningsfulla språk ha en positiv influens på spelares språkutveckling eftersom ett 

kontextbundet lärande ger ett djupare lärande (Gee, 2003). Resultatet påvisar detta i och med att 

informanterna påpekar att de, genom att spela onlinespel, uppnår målen i engelska i skolan utan att 

studera ämnet. En anledning till detta kan vara att onlinespel är uppbyggda av multimodala medel 

vilket bidrar till informanternas lärande (Gee, 2003; Lundahl, 2012).  

Det går likaså att synliggöra att onlinespel och skola är skilda semiotiska domäner. Dessa semiotiska 

domäner innehåller ett specialiserat språk där ord och termer har specifika men även generella 

betydelser inom domänerna vilka nästan är omöjliga att förstå om en individ inte är insatt i dessa 

domäner (Gee, 2003). Ur det sociokulturella perspektivet ses människors handlingar vara situerade 

inom olika sociala praktiker (Säljö, 2000). Informanterna påvisar att ord och termer som förekommer i 

onlinespel underlättar kommunikationen i spelandet och för spelet framåt eftersom de inte behöver ta 

språkliga omvägar för att förklara vad de menar. Det går därmed att synliggöra att språket i spel skapar 

en gemensam förståelse för dess spelare (Linderoth, 2004). Den generella betydelsen av ord finner 

dock informanterna ofta vara problematisk att förstå, däremot belyser de att en del ord kan förstås 

utifrån dess sammanhang (Lundahl, 2012). Vidare menar informanterna att en viss nivå måste uppnås 

inom onlinespel för att få tillgång till möten med ett flertal spelare som de anser kan utöka det 

engelska vokabuläret vilket innebär att det finns vissa tillvägagångssätt i onlinespel som spelare följer 

för att nå dessa nivåer. De termer och begrepp som förekommer i WoW behöver inte ses vara varken 

positiva eller negativa influenser på engelsk språkutveckling. Detta för att de inte nödvändigtvis går att 
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använda utanför spelandet samtidigt som de inte nödvändigtvis är hämmande för språkutvecklingen. 

Dessutom synliggörs det att svordomar likaledes förekommer i spel (Sjöblom, 2011). Svordomar tas 

dock hänsyn till vid uppsatsskrivning men inte under spelandet. Detta sätt att kommunicera på kan ses 

ha en positiv influens på spelandet då spelare kan ingå i en social gemenskap. Däremot kan detta inte 

ses som positivt i skolan då det står i skolans värdegrund och uppgifter att ingen ska utsättas för 

kränkande behandling och att detta ska motverkas (Lgy 11, Skolans värdegrund och uppgifter). 

Användning av svordomar går således emot skolans värdegrund och är därför oönskade inom 

skolverksamheten.  

De språkliga särdragen som förekommer i WoW kan verka ofördelaktiga för språkutvecklingen, 

däremot är dessa i själva verket lika komplexa som språk utanför spelandet (Steinkuehler, 2006). 

Resultatet synliggör att en del engelska ord inom WoW verkar sakna svenska motsvarigheter. 

Informanterna fogar därför samman svenska ändelser på dessa ord vilket resulterar i hybridord 

(Leppänen & Piirainen-Marsh, 2009). Dessutom synliggörs att förkortningar och slang som används 

inom WoW underlättar kommunikationen spelare emellan både i tal och skrift. Informanterna verkar 

däremot anse att förkortningar och slang influerar deras engelska negativt eftersom de anser att dessa 

överförs till situationer där de är medvetna om att de inte är önskvärda (Lundahl, 2012). Dessutom 

påvisar informanterna att de besitter en metakognitiv medvetenhet (Lundahl, 2012) om sitt engelska 

språk eftersom de är medvetna om att de använder samtliga språkliga särdrag. Denna metakognitiva 

medvetenhet kan ha en positiv influens på informanternas språkutveckling eftersom den ger dem 

möjlighet att avstå från att använda dessa särdrag i vissa situationer både i och utanför spelandet. 

Dessa språkliga särdrag kan verka vara både positiva och negativa beroende på situationen. I 

exempelvis onlinespel och spelares umgängeskretsar kan de vara acceptabla (Sjöblom, 2011). Detta till 

skillnad från i skolan där formellt språk utgör en del av undervisningen (Lundahl, 2012). 

Det går att urskilja ur spelgenrens fullständiga titel att MMORPG är en social spelgenre. Även om 

WoW kan spelas utan att spela tillsammans med andra spelare är flera delar av onlinespelet menade att 

utföras i olika gruppkonstellationer. Detta innebär således att spelarna måste kommunicera med 

varandra. Resultatet från studien visar att en övervägande del av språkutvecklingen som sker i WoW 

utvecklas i samband med andra spelare.  

När författarna inledde detta arbete fanns en tanke om att lärare och allmänheten har vissa förutfattade 

meningar om hur onlinespel influerar ungdomars engelska språkutveckling samt hur onlinespel 

influerar barn och ungdomar generellt. Författarna hoppades därför att detta arbete skulle bidra med en 

ny förståelse hos lärare om onlinespels influenser på ungdomars engelska språkutveckling. Det påvisas 

i detta arbete att onlinespel utvecklar ungdomars engelska och att de även kan tillämpa denna engelska 

utanför spelandet. Det går även att synliggöra att engelsk språkinlärning och språkutveckling i WoW 

och i skolan har vissa likheter och skillnader. Den engelska som ungdomarna tillägnar sig i onlinespel 

kan bidra till ungdomarnas fortsatta engelska språkinlärning i skolan. Däremot kan ungdomars 

användning av bland annat förkortningar, slang, svordomar och inkorrekt användning av grammatik 

verka problematiska inom skolsammanhang där skoluppgifter kan hämmas och ses vara ofördelaktiga 

för deltagande i skolpraktiken. Samtliga slutsatser påvisar därmed att det finns en del som tyder på att 

onlinespel kan ha positiva och negativa influenser på ungdomars engelska. Däremot är de positiva 

influenserna övervägande i det här fallet. Åtskilliga delar från syftet i ämnesplanen för engelska i Lgy 

11 går även att påvisa förekommer i onlinespel trots att dess syfte inte verkar vara språkutvecklande. 

Detta visar att onlinespel bidrar med möjligheter till att ungdomar utvecklar språkkunskaper vilket 

vanligtvis skolan och dess undervisning ämnar hjälpa ungdomar att utveckla. Däremot tillägnas 

grunderna i det engelska språket i skolan. Utan engelskan skulle spelarna inte kunna kommunicera 
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med varandra vilket visar att skolan har en bidragande influens på ungdomars engelska 

språkutveckling inom onlinespel. Som framtida språklärare anser dock inte författarna av detta arbete 

att onlinespel bör användas i utbildningssyfte. Detta eftersom onlinespel dels är tidskrävande och dels 

för att majoriteten av det centrala innehållet i kursplanerna för engelska i Lgy 11 inte skulle uppfyllas 

utifrån onlinespel. Dock skulle de elever som finner det svårt att studera engelska ha en fördel genom 

att spela onlinespel då dessa kan hjälpa dem att tillägna sig och utveckla deras engelska språk. 

Onlinespel kan på så vis ses vara möjliga redskap vid engelsk språkutveckling, dock inte som 

läromedel. 

Författarna har därmed bidragit med svar till syftet och frågeställningarna som stämmer överens med 

författarnas egna erfarenheter av onlinespel och språkutveckling. Författarna har själva kommit i 

kontakt med onlinespel och spelande ungdomar och dessa erfarenheter har visat att onlinespel kan vara 

språkutvecklande men att det förekommer vissa språkliga begränsningar. Däremot kan lärare och 

individer i allmänhet som har förutfattade meningar om onlinespel ha olika uppfattningar om det som 

har påvisats i resultatet.  

Förslag till vidare forskning 

Under fokusgrupperna har material i form av utsagor uppkommit som skulle kunna vara intressanta 

som förslag till vidare forskning. Dessa utsagor berör identitetsskapande, gemenskap, imitation samt 

genus, vilka inte har en tydlig koppling till ämnet för detta arbete. Dessa förslag till vidare forskning 

går att koppla till det sociokulturella perspektivets syn på lärande som även ingår i onlinespel och 

skola, vilka främjar interaktion och samspel med andra i tal och skrift. Därför kan dessa ämnen vara 

viktiga för vidare forskning gällande onlinespel samt skolan för att få en bättre förståelse av hur dessa 

ter sig inom de olika områdena och hur dessa kan påverka språkinlärning och språkutveckling. 

Förståelse av dessa kan hjälpa lärare att skapa bättre förutsättningar för ungdomars språktillägnande i 

skolans språkundervisning. Det skulle även vara intressant att forska vidare kring dessa ämnen utifrån 

videoobservationer av faktiska speltillfällen samt deltagande undersökningar, vilka författarna inte har 

genomfört i denna studie. 
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Bilaga 1 

Begreppslista 

  

Avatarer:  karaktärer som spelare skapar och spelar med  

Boss:  fientliga karaktärer som är inbyggda i spelet och är svåra att döda  

Critical: eller critical strike, spelaren orsakar större skada än vanligt på en fientlig karaktär 

Final Fantasy X: ett konsolstyrt rollspel 

Förstapersonsskjutspel: spel där bildskärmen utgörs av spelkaraktärens perspektiv där vapen har stor  

 betydelse 

Guild: en förening som spelare ingår i som syftar till att spelare på olika sätt kan hjälpa 

varandra och till att skapa gemenskap 

Heroes of Newerth: eller HoN, ett ARTS, action real-time strategy, där två lag möter varandra och 

målet är att förstöra motståndarnas bas (”Heroes of Newerth”, 2012) 

LAN:  eller Local Area Network, spelare är samlade på en plats och är uppkopplade på ett 

lokalt nätverk för att spela    

Level: nivå som spelare uppnår inom spelet 

MMOG:  eller Massively Multiplayer Online Game, spel där spelarna spelar tillsammans 

över Internet 

MMORPG: eller Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, rollspel där spelarna spelar 

tillsammans över Internet 

Non-Playing Characters: eller NPCs, spelkaraktärer som är datorstyrda samt inbyggda i onlinespel 

Quests: uppdrag som spelare delges som ger spelarna experience points, vilka är 

erfarenhetspoäng som leder till att de når en högre level 

Raid: avskild del av spelet där monster och fientliga NPCs förekommer som är krävande 

och genomförs av större grupper av spelare 

RFC: eller Ragefire Chasm, en grotta där spelarna ska förgöra en ond kult som hotar att 

förstöra för The Horde, vilken är en av två sidor som står i konflikt (”Ragefire 

Chasm”, 2012) 

RPG: eller Role-Playing Game, ett rollspel 

Runescape: ett MMORPG som liknar WoW, det finns dock inte lika många levels som i WoW 

och spelare behöver inte spela i grupper för att genomföra vissa uppdrag 

(”Runescape”, 2012) 

Servrar: datorsystem där varje server innehåller en kopia av spelvärlden. Vidare är de 

uppdelade efter språk 



 

Skype: ett program för röstchatt för att hålla kontakt med exempelvis vänner och familj 

Tank: en spelares roll i en grupp vars syfte är att se till att de fientliga karaktärerna inte 

skadar några av de andra spelarna medan gruppen förgör de fientliga karaktärerna 

TBC:  eller the Burning Crusade, det första expansionspaketet till WoW  

Teamspeak: ett program för röstchatt skapat för spelsammanhang 

Ventrilo: ett program för röstchatt skapat för spelsammanhang 

WSG: eller Warsong Gulch, är ett slagfält där medlemmarna från två sidor ägnar sig åt att 

”erövra flaggan”. Detta innebär att medlemmarna ska ta sig in i motståndarlagets 

bas och ta deras flagga  

Xbox: en tv-spelskonsol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi, Nina Levin och Rita Zakharia, går sista terminen på lärarprogrammet på Stockholms Universitet. 

Vi ska nu skriva ett examensarbete med syftet att undersöka hur onlinespel influerar ungdomars 

språkutveckling. För att få reda på detta tänkte vi intervjua mindre grupper av elever. Dessa intervjuer 

kommer vi att spela in för att sedan transkribera och analysera samt jämföra med tidigare forskning 

inom området.  

Vi kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i vårt arbete vilket innebär att det 

är frivilligt att delta i intervjuerna. Eleverna kan när som helst välja att avbryta sin medverkan, och de 

behöver inte svara på alla frågor om de inte vill det. Eleverna kommer själva att få välja om de vill 

delta i undersökningen eftersom vi anser att de är tillräckligt gamla att avgöra det själva så vi kommer 

därför inte att be om föräldrars samtycke att intervjua eleverna. Dessutom inkräktar inte frågorna på 

deras privatliv utan det handlar mest om hur de anser språk utvecklas i samband med onlinespel.  

Eleverna kommer likaså att vara anonyma i arbetet, det kommer inte på något sätt gå att identifiera 

eleverna. Vi är de enda som har möjlighet att urskilja de olika eleverna. Viss information som ges 

under intervjuerna kommer att redigeras i arbetet för att bevara elevernas anonymitet, de kommer 

exempelvis att få fingerade namn. Vi är likaså inte intresserade av personuppgifter utan endast av 

deltagarnas berättelser om språkanvändning och inlärning i samband med onlinespel. 

Ljudinspelningarna och eventuellt annat material kommer att förvaras så att ingen obehörig har 

tillgång till dessa, utan vi är de enda som kommer att lyssna på inspelningarna och använda oss av 

dem. Detta material kommer även att förstöras efter att arbetet är godkänt.  

Examensarbetet kommer att läsas av lärare och kurskamrater på universitetet, det kommer dessutom 

att publiceras på DIVA-portalen, ett digitalt vetenskapligt arkiv på Internet. De medverkande kommer 

även att få tillgång till arbetet om de så önskar.  

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss.  

 

Nina Levin    Rita Zakharia 

0737 64 24 93   0704 86 07 20 

nina.levin@hotmail.com  rita88_08@hotmail.com  

mailto:nina.levin@hotmail.com
mailto:rita88_08@hotmail.com


 

Bilaga 3 

Informanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusgrupp 1 

Spelcenter i centrala 

Stockholm 

Fokusgrupp 2 

Gymnasieskola i en 

tätort i Stockholms län 

Fokusgrupp 3 

LAN i Stockholms län 

Artur Gunnar Arvid 

Olle Harald Fernando 

Pontus Mike James 

Viggo Tobbe Sam 



 

Bilaga 4 

Frågeguide 

 

1. Hur utvecklas det engelska språket i tal i samband med onlinespel? 

– Finns det likheter och skillnader mellan hur tjejer och killar utvecklar det engelska språket i tal? 

– Vad har ni för erfarenheter av situationer där ni har använt er av engelska på olika sätt i spelandet? 

– Vilka konkreta situationer inom spel har ni upplevt där språkanvändning har varit viktig? 

– Upplever ni att ni har utvecklats på något sätt i hur ni använder engelska i tal? 

– Kopplar ni er språkanvändning i onlinespel till vad ni har lärt er i skolan? 

– Tränar ni er engelska för att bli mer framgångsrika på att tala språket genom att exempelvis slå upp 

ord och öva på uttal eller på att spela onlinespel? 

 

2. Vilka fördelar och nackdelar finns det med att lära sig att tala engelska genom onlinespel?   

– Tror ni att dessa fördelar och nackdelar skiljer sig beroende på om man är tjej eller kille? 

– Vilka av dessa fördelar och nackdelar har ni upplevt när ni har spelat? 

– Vilka problem gällande att tala engelska har ni stött på i spelandet? 

– Hur har ni gjort för att vara framgångsrika när det gäller att tala engelska i samband med onlinespel? 

 

3. Finns det någon skillnad i hur man utvecklar engelska i tal om man spelar på egen hand eller 

tillsammans med andra spelare? 

– Vad har ni för erfarenheter av att spela onlinespel, spelar ni på egen hand eller tillsammans med 

andra spelare? 

– Hur anpassar ni språket när ni spelar med andra spelare? 

– Hur kommunicerar ni när ni spelar i grupp? 

– Hur fungerar det när ni använder teamspeak i en raid? 

 

4. Skulle ni rekommendera onlinespel för andra som vill utveckla sin engelska i tal? 

– Om ja: 

Motivera varför. 

– Om nej: 

Motivera varför. 

 



 

Bilaga 5 

Excerptmarkörer 

 

När informanterna talar samtidigt är orden understrukna.  

Betonar de ett ord är ordet kursiverat, förutom när det gäller namn på spel.  

Ett ”-” innebär att talaren blir avbruten.  

Inleds turen med ”…” innebär det att talaren fortsätter att tala efter att ha blivit avbruten.  

När en del av utsagan inte har uppfattats utifrån ljudinspelningarna markeras den med OHÖRBART. 

Författarna benämns som Intervjuare 1 (I1) och Intervjuare 2 (I2). 
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