
  

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 

Självständigt arbete 
2 för grundlärare Fk-3 
och 4-6, 15 hp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ionen för pedagogik, 
didaktik och 
utbildningsstudier 

Självständigt arbete 2 för 
grundlärare Fk-3 och 4-6, 15 
hp 

Speltid: det omedvetna 
lärandet? 

Foad Azami & Philip Gewers 

Handledare: Anne Berg  

Examinator: [examinator är den som leder 
ventileringsseminariet, anges efter seminariet] 



 
 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att bidra med mer kunskap om hur unga elevers tv- och 

datorspelskonsumtion i det digitalt vilda påverkat deras skriftliga ordförråd i engelska. Det 

realiserades genom intervjuer och ett skriftligt test som rättades utifrån en 

ordförrådsdimensionsanalys som identifierade elevernas ordförråd i engelska. Elva elever 

deltog i undersökningen och könsfördelningen låg på sex tjejer och fem killar. Samtliga killar 

var spelare medan hälften av tjejerna inte var det, det vill säga 8 spelare och 3 icke-spelare. De 

elever som kategoriserades som spelare (konsumenter av tv- och/eller datorspel) påvisade ett 

bättre poänggenomsnitt än de elever som inte var spelare. Spelarna i sin tur kategoriserades 

utifrån tre grupper som baserades på en klassifikationsmodell som grundats i elevernas spelval. 

Dessa grupper var: ensamspelare (Single player, SP), flerspelare (Multiplayer, MP) och 

massiva flerspelare online (Massive multiplayer online, MMO). Skillnaden mellan dessa tre 

grupper hade att göra med antalet individer som intergrerat med varandra samtidigt under ett 

spel. De elever som påvisade bäst poänggenomsnitt i denna undersökning spelade flerspelarspel 

(MP) i det digitalt vilda. Samtliga killar spelade MMO-spel i form av ”Fortnight” eller ”Apex 

Legends”, två av tre tjejer spelade MP-spel i form av FIFA och Dota 2 medan den tredje tjejen 

enbart spelade SP-spelet  ”How to make cheese cake and apple ice cream”. Studien mynnade 

ut i att det fanns indikationer på att elevers spelande hade en positiv påverkan på deras ordförråd 

i engelska samt att den elevgrupp som spenderade mest tid framför skärmen hade i genomsnitt 

de bästa resultaten. En viktig anledning till att det endast fanns indikationer på samband mellan 

grupperna hade att göra med att urvalet för denna studie låg på elva individer och därför kan 

inga säkra slutsatser om mellan skillnader i grupper dras.  
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1. Inledning 

Tv- och datorspel. För en del kan dessa ord vara kopplade med negativa och 

världsbildsförvrängande associationer och för andra kan tv- och datorspel fungera som ett 

verktyg för social- och kognitiv utveckling. Oavsett vilken hållning man än har till detta är det 

ett hett tema som med största sannolikhet kommer att fortsätta att debatteras i media i och med 

tv- och datorspelandets påverkan på människan. Mycket forskning har bedrivits kring 

människors dator- och tvspelande och det råder delade meningar huruvida det är bra eller dåligt 

med det. Expressen (2008) skrev för över 10 år sedan att det redan då förekom fördelar och 

nackdelar med människors spelande. Bland annat påverkas stressnivån och att det är en 

indikation på våldsinspiration, men samtidigt förbättrar det även den spatiala förmågan, ökar 

intelligensen och ger en större förståelse för det engelska språket (Expressen, 2008).  

Kriminologen och föreläsaren Maria Dufva som har dedikerat en stor del av sitt 

arbetsliv till att försöka komma till bukt med problemen kring tv-spelandet. Hon menar att 

konsumtionen påverkar, i synnerhet, unga pojkars beteende och relation till våld samt deras 

kvinnosyn. Hon menar att det är den aktiva rollen som ungdomarna intar när de spelar våldsspel 

som är triggern till varför de påverkas (Sveriges radio, 2016). Aftonbladet har gång på gång 

publicerat artiklar som demoniserar tv- och datorspelsvärlden (Se till exempel: ”Tv-spelen lär 

barn våldta och mörda” Dufva (2016, 6 juli), ”Våldsamma dataspel trubbar av barn mot våld” 

Melin (2014, 22 maj) eller ”Förslaget: Överdrivet datorspelande ska klassas som hälsorisk” 

Bratt (2017, 30 december). Exponeringen av dessa sorters artiklar bidrar förmodligen inte till 

en större förståelse bland föräldrar som ser sina barn sitta och spela inomhus istället för att gå 

ut och leka med sina vänner såsom de själva gjorde när de var unga. Detta paradigmskifte har 

lett till att barn sitter inne i sitt rum och skriker av glädje när antagonisten faller istället för att 

vara ute och leka kurragömma med grannbarnen. Då måste vi ställa oss frågan, är detta ett 

önskvärt beteende? Har kritikerna rätt? Eller finns det ett sken av positivt ljus som vi missar då 

vi fokuserat allt för mycket på de negativa aspekterna? 
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1.1. Bakgrund   

Att elevers tv- och datorspelande väckt massmedierns intresse är det ingen tvekan om men vad 

säger aktuell forskning om fenomenet? En stor studie som har bedrivits kring elevers spelande 

av tv- och datorspel på fritiden och deras ordförrådskunskaper i engelska - Commercial-off-the-

shelf games in the digital wild and L2 learners vocabulary (Sundqvist, 2019, ss. 87-113) – har 

visat på ett positivt samband. Sundqvists studie hade en datainsamling på över tusen elever som 

gick på svenska skolor och studien pekade på att elever som spelar tv- eller datorspel på fritiden 

har ett rikare ordförråd i engelska än de elever som inte spelar tv- eller datorspel (ibid.). Detta 

kunde man säkerställa genom att hämta in elevsvar från esssäer, receptiva ordförrådsprover och 

intervjuer. Studien har med andra ord gett starka indikationer på att tv- och datorspelandet leder 

till bättre engelsk ordförrådskunskap hos elever som går på svenska skolor. Trots att studien är 

så pass omfattande saknas dock en del dimensioner som gör att vidare forskning i denna fråga 

är viktig. En sådan aspekt har författaren själv lyft fram, nämligen att den engelska som spelen 

innehåller och de uttryck som används där, inte är samma skriftspråk som förordas och lärs ut 

i skolan (ibid., s. 105). Därför är det viktigt att bidra med mer forskning om denna aspekt, om  

hur spelfrekvens och omfattningen av ett engelskt ordförråd, i linje med det som skolan 

förordar, hör samman. Med utgångspunkt i dessa omständigheter kom vi att undersöka på vilket 

sätt elevers tv- och datorkonsumtion påverkar deras skriftliga kunskaper gällande ordförråd i 

engelska.   

Studies forskningsområde är didaktiskt relevant då ämnets fokus är elevers 

skrifliga ordförrådskunskaper i engelska och hur dessa kunskaper påverkas av dels skolans 

undervisning, dels fritidssysselsättningar. Att specialstudera engelska är viktigt då språket 

kraftfullt breder ut sig allt mer i en globaliserad värld (Hinkel, 2011, ss 12-15). Därför har även 

andraspråkspedagogik blivit allt viktigare för att möta de behov som finns inom ramen av 

engelskutbildning (ibid.).  
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1.2. Tidigare forskning 
 

Förr lärde sig elever språk genom formella instruktioner som skolan gav till eleverna, men på 

de senare årtionden har informell språkinlärning utanför skolans väggar blivit allt mer 

uppmärksammat (Sundqvist & Wikström, 2015, s. 66). Forskning visar nämligen att elever 

skattar sin egen engelskförmåga god då de möter språket i många olika former, exempelvis 

genom dator- och tvspel (Erickson, 2003, ss. 3 & 82).   

Hayo Reinders (2016) skriver att spel har visat på positiva effekter på viljan att 

kommunicera, motivationen, språksocialisation och en mängd andra faktorer som invloverar 

språkinlärningsprocessen (Reinders, 2016, s. 1). Hur detta exakt kommer sig går inte att förklara 

men en teori, som förvisso handlar om ordinarie spel såsom brädspel (ej förväxlas med tv- och 

datorspel) är att man gått från att ha varit en passiv individ till en aktiv. Sugar (1998) menar att 

den person som lär sig mest är den person som är mest aktiv och det är därför spel är intressant, 

för då måste man minst sagt hålla sig aktiv (Sugar, 1998, s. 3). När det kommer till att lära sig 

engelska genom aktivt spelande visar forskning att tv- och datorspels olika genrer är olika 

fördelaktiga när det gäller inlärningen (Sundqvist, 2019, s. 90). Det har dock varit svårt att 

kategorisera digitala spel utifrån genre. deHaan (2005) fokuserade på spelsinnehåll som 

kategoriserades som simulations-, rollspels-, action/äventyrs-, djur- och sportsgenrer (deHaan, 

2005, ss. 229–239) medan Kinzie & Joseph (2008) utgick från kategorierna: aktiv, utforskande, 

problemlösning, strategi, social och kreativa spel (Kinzie & Joseph, 2008, ss. 643-663). Oavsett 

om genrer är olika fördelaktiga visar studier att svenska elever har en positiv inställning till det 

engelska språket (Erickson, 2003, s. 8) och tv- och datorspel införlivar mod hos eleverna att bli 

risktagande samt ger dem praktiska lärandemöjligheter (Gee, 2007, s. 226). Sundqvist menar 

att spelgenrer definieras utifrån antal spelare som simultant spelar med varandra (2013, ss. 89-

104). Dessa är: ensamspelare, flerspelare och massiva flerspelare (ibid.) och den viktigaste 

skillnaden mellan singleplayer och multiplayer beskriver Harteveld & Bekebrede (2011, s. 48): 

 
With the multiplayer option, more than one individual interacts with the game enviroment, while in the 

single-player option, the friends interact with the player but not with the game enviroment. 

 

Men oavsett om man spelar ensam eller med andra är en viktig faktor för andraspråksinlärning 

den tid man avsätter framför skärmen. Sundqvist och Wikström (2015) studerade elever som 

spenderade olika mycket tid framför rutan. Dessa elever kom forskarna att kategorisera utifrån 

tre grupperingar. Icke spelare (non-gamers, 0h/vecka), måttliga spelare (moderate gamers, <5 



 
 

 
 

8 

h/vecka) och frekventa spelare (frequent gamers, >5 h/vecka) (Sundqvist & Wikström, 2015, s. 

65). Av dessa tre grupper fann de att den grupp som spenderade mer än 5 timmar per vecka 

skrev de essäer som fick högst betyg, använde det rikaste ordförråd i engelska och hade bäst 

betyg i slutet av terminen (ibid.). Deras intention med studien var att undersöka och mäta i 

vilken utsträckning det existerar en positiv relation mellan digitalt spelande, 

ordförrådskunskaper i engelska och betygens resultat bland eleverna (ibid., s. 68).  

Som tidigare nämnt i bakgrunden har Sundqvist (2019) gett förslag på vidare 

forskning där hon skriver att mer måste lyftas fram inom ramen av spelfrekvens och 

omfattningen av ett ordförråd i engelska. För att försöka lyfta fram nya perspektiv inom detta 

område som Sundqvist inte har berört, utgår denna studie från en kombination av djupintervjuer 

och ordförrådsdimensionsanalyser. Själva ordförrådsdimensionsanalysen är ett kraftfullt 

verktyg som bidrar till förståelse om elevers vokabulärkunskap. Internationell forskning pekar 

på att läsare måste känna till runt 95 procent av de ord som de stöter på i en text för att det ens 

ska vara möjligt att ta till sig texten (Folkeryd, 2016, s. 4) och elever som spelar tv- eller 

datorspel stöter på text i olika slag i spelen. Därför blir denna studiens nisch att studera spelare 

och icke spelares ordförrådskunskaper med hjälp av en ordförrådsdimensionsanalys samt 

djupintervjuer. Genom denna ingång kan man undersöka om konsumtionsfrekvensen speglar 

elevers vokabulärkännedom, vilket ett perspektiv Sundqvist (2019) inte undersökt. Är det 

fördelaktigt att spendera tid framför skärmen för att få ett rikare och mer komplext ordförråd i 

engelska, eller är det gynnsamt? Hur ser skillnaden ut mellan elevers kunskaper gällande 

ordförråd i engelska mellan icke-, måttliga- och frekventa spelare? Detta är några av de frågor 

som denna studie vill försöka att ge svar på.  

 
1.3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Som tidigare indikerats syftar denna studie till att ge mer kunskap gällande sambandet mellan 

elevers data- och tvspelskonsumtion och deras ordföråd i engelska. Nedanför denna text 

kommer några teoretiska utgångspunkter tas upp i hur vi betraktar språkinlärning samt de 

variabler som bör beaktas vid denna studie. 

 
1.3.1. Språkinlärning i det digitalt vilda (The digital wild)  

The wild myntades av Hutchins (1995) och är en fundamental del av hans kognitiva vetenskap 

och antroplogiska studier (Hutchins, 1995, s. 371) och begreppet användes som en referens för 
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det verkliga livet utanför skolinstitutioner (Sundqvist, 2019, s. 88). Wagner poängterade att 

andraspråksinlärning sker utanför skolans klassrumsväggar (Wagner, 2004, s. 615), vilket 

denna studie kommer att referera till, nämligen Hutchins kognitiva verklighetsförklaring; det 

vilda (the wild) men med inslag av onlinekulturer som Thorne (2015) med flera utrycker det 

som det digitalt vilda (the digital wild) (Thorne, Sauro & Smith, 2015, s. 216). Det digitalt vilda 

omfattar informell språkinlärning som sker online (Sauro & Zourou, 2017, s. 186).  

I denna studie studeras hur användandet av engelska språket i det digitalt vilda 

inverkar på skolelevers ordförråd samt detta ordförråds komplexitet. Av den anledningen ska 

vi nu diskutera hur man teoretiskt kan närma sig frågan om ordförråd och språkkunskaper.  

 

1.3.2. Ordförrådsdimensionen av språkkunskaper 

För att få förståelse för ordförrådsdimensionen krävs först en fragmentering av vad kunskap i 

engelska egentligen innebär och vad ordförråd samt språkliga kunskaper i skrift är i relation till               

detta.  

En klassisk distinktion kring språket är uppdelningen mellan vardagsspråk och 

skolspråk. I vårt fall handlar det om hur användandet av språket i vardagen inverkar på 

skolspråket. I skolan är kognitivt krävande aktiviteter oundvikligt och elever ställs inför 

pressade situationer såsom att utgå från ett skolspråk, där själva utvecklingen sker genom 

erövringen av det skriva språket (ROSA, 2007, ss 15-16). Bachman och Palmer (1996) 

beskriver den kommunikativa språkförmågan utifrån en modell som är indelad i pragmatisk 

kompetens och organisatorisk kompetens där ”kunskap som relateras till det språkliga systemet 

på ord-, sats- och textnivå kallas här organisatorisk kompetens, medan förmågan att använda 

språket på ett funktionellt och sociokulturellt adekvat sätt i förhållande till olika syfte, 

situationer, och genrer hänförs till den pragmatiska kompetensen” (ROSA, 2007, ss. 38-39). 

Det finns med andra ord olika ingångar att se på kommunikativt språklig kompetens och denna 

kompetens blir intressant för ordförrådsdimensionen av språkkunskaper då den definierar en 

texts komplexitet. Vi har valt denna teoris utgångspunkt eftersom ordförståelse ”är den enskilt 

viktigaste faktorn för att förstå en text” (Folkeryd, 2016, s. 4). Folkeryd menar att det existerar 

olika språkliga dimensioner i texter och dessa dimensioner är uppdelade i huvud- och 

underteman. De är: textens innehåll (ordförråd), makro- och mikrostruktur (genrestruktur & 

textbindning) samt textens deltagaraktivitet (röster, tilltal, omtal och appraisal) (ibid., s. 2-3).   

Detta innebär att varje elevs producerade text besitter en viss form av komplexitet. 

Med hjälp av en analys av en texts ordförrådsdimension delar man upp en text i mindre 

beståndsdelar som fokuserar på antalet ord, meningar, ord per mening, ämnesspecifika ord, 
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korta-, långa-, och överlånga ord, nominaliseringar samt bildspråk (ibid.) för att definiera hur 

informationsrik och komplex texten är. En lång text behöver de facto inte ha en högre 

komplexitet än en kortare text utan det är ordförrådskännedomen kring ämnesadekvata 

formulerade textmeningar, som bygger på de beståndsdelar som nämnts ovan, som avgör hur 

komplex en text är. Det finns en hierarki när det kommer till korta-, långa- och överlånga ord, 

där den förstnämnda är underodnad de andra två medan överlånga ord är överordnad korta- och 

långa ord. Det har att göra med hur informationspackade orden är i förhållande till texten. 

Överlånga ord har oftast mer underliggande information som kan packas upp i jämförelse med 

korta- och långa ord. Korta ord definieras som ord som har färre än sju bokstäver, långa ord har 

fler än sex och upp till tretton bokstäver och överlånga ord har fler än tretton bokstäver (ibid.). 

När det kommer till bildspråk är det ofta ett krav att läsaren har kännedom/erfarenhet och ”vana 

att läsa en viss texttyp” (ibid.) för att förstå metaforer eller liknelser. Om man aldrig har stött 

på meningar som lika som bär eller smärtan vrålade inom honom så ökar sannolikheten att 

användandet av bildspråk minskas i ens producerade texter. Ämnesspecifika ord har att göra 

med ord som behandlar det område som hör till huvudtemat för texten att göra medan antalet 

ord, meningar och ord per mening fokuserar på textens längd (ibid., s. 5).   

 

1.3.3. Spelfrekvens och graden av social interaktion som variabler 

Som nämnt i tidigare forskning beskriver Sundqvist & Wikström (2015) en kategorisering kring 

elevers spelfrekvens där det finns tre grupper som definieras utifrån den tid eleven avsätter 

framför skärmen. Deras utgångspunkt kommer att bli vår utgångspunkt då den används på 

samma sätt, nämligen att kategoriseringen utgår från tre grupper. Dessa tre grupper är: 

Icke-spelare (non-gamers) 

En icke-spelare avsätter ingen tid för tv- eller datorspelande per vecka. 

Måttliga spelare (moderate gamers) 

En måttlig spelare avsätter mindre än 5 timmar per vecka men mer än 0 timmar per vecka för 

tv- och datorspelande. 

Frekventa spelare (frequent gamers) 

En frekvent spelare avsätter mer än 5 timmar per vecka för tv- och datorspelande (Sundqvist, 

2015, s. 65).  

SSI-modellen föreslår en klassifikationsmodell för digitala spel utifrån tre 

genrekategorier som är baserade på antalet spelare som simultant integrerar med varandra under 

spelets gång (Sundqvist 2013b, s. 231). Modellen bygger på tesen att engelska lärs bäst ut 

naturligt genom interaktion gentemot andra spelare och desto mer interaktion i spelet mellan 
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spelarna desto större potential för inlärning av engelska (ibid.). Detta kommer också att bli vår 

utgångspunkt.  

 

De tre genrekategorierna är: 

Ensamspelare (Singleplayer) 

Enligt SSI-modellen är ensamspelargenren direkt kopplad till antalet spelare som spelar 

simultant i ett spel, nämligen solo (Sundqvist, 2013a, s. 91) men kan spelas online. Exempel på 

ensamspelarspel är: Assassin’s Creed, Bloons Tower Defense, Dishonored, Football Manager 

& Tetris (Sundqvist, 2019, ss. 110-113). 

Flerspelare (Multiplayer) 

I denna kategori är ett minimun två spelare som aktivt spelar tillsammans. Det kan vara 1 vs 1 

(en mot en) eller högre siffror men aldrig 1 vs 0 (en mot noll) (Sundqvist, 2013a, s. 91). Ett 

vanligt maxantal spelare i denna kategori är trettio spelare som simultant spelar och integrerar 

med varandra (ibid.). Exempel på flerspelarspel är: Warcraft III, Starcraft II, NHL, Minecraft, 

League of Legends, FIFA, DOTA 2 & Counter-Strike Global offensive (Sundqvist, 2019, s. 

110-113).  

Massiva flerspelare online (Massively Multiplayer Online) 

Utifrån SSI-modellen kategoriseras Massiva flerspelare online av att flera spelare, upp till tusen 

spelare samtidigt, integrerar simultant med varandra på kommersiella och internationella 

servrar (ibid., s. 89). Exempel på massiva flerspelare online-spel är: Guild Wars 2, Star Wars: 

The Old Republic – Cold war, World of Warcraft, Tales of Pirates & Roblox (ibid., ss. 111-

113). 

Alla teoretiska utgångspunkter som nämts i detta kapitel ligger ligger till grund för denna 

studies undersökning och forskningsfrågornas formulering.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Som tidigare nämnt i bakgrunden och forskningsläget har Sundqvist (2019) slagit fast att det 

finns starka indikationer på att elever som går i svenska skolor och som konsumerar tv- och/eller 

datorspel  har ett rikare ordförråd i engelska än elever som inte spelar tv- och/eller datorspel. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan Sundqvist studie från 2019 och denna är att vi vill se om 

detta samband även gäller ordförrådets komplexitet. Syftet med denna studie är därmed att bidra 

med mer kunskap om hur elevers tv- och datorspelskonsumtion i det digitalt vilda påverkar 

deras skriftliga ordförråd i engelska. I formuleringen av forskningsfrågorna har vi tagit hänsyn 

till både spelfrekvens och graden av social interaktion enligt den så kallade SSI-modellen.  

 

 

Forskningsfrågor 
 

- Hur ser skillnaden ut mellan icke-, måttliga- och frekventa spelares uppfattning av 

dataspelandets roll för engelskkunskaper och deras skriftliga ordförråd i engelska? 

 

- Hur ser skillnaden i textkomplexitet ut mellan texter producrerade av icke-, måttliga- 

och frekventa spelare avseende ordförråd i engelska? 

 

- Vilken betydelse har graden av den sociala interaktionen i spelvärlden för skriftliga 

språkkunskaper i engelska bland eleverna? 
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3. Metod 

Denna studie tillämpar en kvalitativ intervjumetod i form av en semistrukturerad djupintervju 

för att fånga upp elevers kunskaper, tankar, åsikter, perspektiv, företeelser, spelfrekvens, 

spelgenre samt en ordförrådsanalys för att förstå en elevtexts komplexitet. En kvalitativ 

intervjumetod bygger på ”kunskap om något som forskaren eller studenten inte känner till (eller 

har kunskap om)” (Ahrne & Svensson, 2015, s. 34). Med andra ord ger intervjuer oss viktiga 

insikter om ett specifikt fenomen (ibid.). Ytterligare anledning till att denna studie utgår från en 

kvalitativ semistrukturerad intervjumetod är för att man kan anpassa frågorna man ställer, 

komplettera med mer öppna frågor och man behöver inte förhålla sig till ett helt standardiserat 

frågeformulär som enkäter erbjuder. Detta bidrar till en bredare och mer nyanserad bild av ett 

specifikt fenomen (ibid., s. 38). Stukát menar att ett kvalitativt synsätt (såsom öppna intervjuer) 

inte handlar om att  generalisera det resultat som framkommer, utan att försöka förstå och tolka 

det (Stukát, 2005, s. 32). En semistrukturerad djupintervju utgår från en checklista (frågeguide) 

där alla respondenter (elever) får ta del av samma frågor men där svaren följs upp på ett 

individualiserat sätt i form av frågor som ”Vad menar du med det? Kan du berätta mer?” (ibid., 

s. 39). Kombinationen av djupintervju med ordförrådsanalysen är ett bra metodval då det dels 

ger insyn i elevers tankar kring fenomenet dator- och tvspel samt identifierar komplexiteten i 

elevernas skriftliga kunskaper. Dessutom speglar den kvalitativa metoden ett nytt ljus på denna 

studies temaområde då just kvantitativ metod är Sundqvist (2019) metodepitet, vilket ger oss 

ytterligare skäl till att bedriva en kvalitativ intervjumetod.  

Respondenterna är elever som går på en skola beläget i mellansverige. I ett tidigt 

skede av denna studie etablerades en god kontakt med rektorn vilket resulterade i ett 

godkännande till att bedriva intervjuer på skolan. Rektorn valde ut 11 slumpmässigt valda 

elever som skulle delta i intervjuerna och alla elever var över 15 år gamla vilket innebar att 

elevernas vårdnadshavare inte behövde ta del av en samtyckesblankett för att låta sina barn 

delta i intervjuerna. Det var upp till eleverna själva om de ville delta eller inte (Karnov Open, 

16 § 17 § & 18 §). Deltagarna gav ut sitt eget samtycke i form av ett muntligt samtycke och de 

informerades om vad studien handlar om, dess syfte, vilken metod som kommer att användas, 

vem som är forskningshuvudman, de följder och risker som forskningen kan medföra, att 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att bryta när som helst under medverkan (ibid.). För 

att summera har eleverna blivit informerade gällande forskninguppgiftens syfte i enighet med 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002). 
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3.1. Urvalet 

Den data som behövdes för att bedriva denna studie var data inhämtat från elever gällande deras 

elevtexter och dator- och tvspelsvanor. För att erhålla denna data hölls intervjuer på en skola i 

mellansverige där eleverna dels skulle få ta del av intervjufrågorna men även svara skriftligt på 

vår språktestfråga: ”If you were granted one wish, what would you do and why would you do 

that? Denna fråga kom att bli underlag för att utföra en ordförrådsdimensionsanalys. 

Anledningen till att vi utgick från denna skola förklaras i förgående delkapitlet. 

Enligt Ahrne & Svensson (2015) räcker det med att intervjua sex till åtta personer ur en särskild 

grupp (elever) för att öka ”säkerheten att man fått ett material som är relativt oberoende av 

enskilda personers väldigt personliga uppfattningar” (Ahrne & Svensson, 2015, s. 42). Denna 

djupintervjustudie omfattade 11 elever: 6 tjejer och 5 killar, vilket därmed gav möjligheten att 

jämföra svaren mellan killarna och tjejerna. Dessutom bedömde vi att 11 intervjuer  var 

tillräckligt för att uppnå ett representativt resultat och för att uppnå en mättnad bland de 

kvalitativa intervjuerna (ibid.). En mättnad innebär enligt författarna att forskarna känner igen 

svaren och att ”samma svarsmönster återkommer i ett flertal intervjuer” (ibid.) och detta i sin 

tur ökar reliabiliteten då samma svar återkommer (Stensmo, 2002, s. 30). Rent praktiskt innebar 

denna kombination av djupintervju och ordförrådsdimensionsanalys att data samlades in verbalt 

och skriftligt från eleverna. All verbal data som fördes fram spelades in och transkriberades 

medan elevernas producerade texter sparades, sammanställdes och analyserades. Intervjuerna 

var tidsmässigt genomförbara då det preliminära tidsschemat omfattade en dag. Det som tog tid 

var själva sammanställningen av textresultaten och transkibering av intervjuerna men trots det 

ansåg vi som bedrev studien att det var realistiskt genomförbart att bedriva denna form av 

djupintervjustudie och ordförrådsdimensionsanalys.  

 
3.2. Pilotintervju 

 
Innan vi påbörjade våra intervjuer med eleverna fanns det skäl till att göra en pilotstudie. Vi 

ville säkerställa oss att frågorna vi ställde skulle fungera och för att upptäcka om det fanns 

frågor som inte var nödvändiga till studiens syfte.  

Vi intervjuade en 15-årig elev som fick svara på våra kontroll- och 

huvudtemafrågor samt skriftligt svara på vår språktestfråga ”If you were granted one wish, 

what would you do and why would you do that?”. De frågor som ställdes till eleven var:  
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3.2.1. Kontrollfrågor 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har dina föräldrar för utbildningsbakgrund? 

3. Vad jobbar dina föräldrar med? 

4. Hur länge har dina föräldrar bott i Sverige?  

5. Är du född i Sverige? 

6. Hur många språk kan du? 

7. Har dina föräldrar engelska som modersmål? 

3.2.2. Huvudtemafrågor 

1. Spelar du någor tv- eller datorspel på fritiden? 

2. Hur många dagar i veckan spelar du? 

3. Hur många timmar per dag spelar du? 

4. Vad heter spelen du spelar? 

5. Vilket spel spelar du mest just nu? 

6. Vad gör man i spelet/Vad går spelet ut på? 

7. Vilket språk använder du i spelet? 

8. Kan man prata med andra spelare och hur gör man det? 

9. Hur gammal var du när du började spela tv- eller datorspel? 

10. Tror du att ditt spelande har gjort dig bättre på engelska? Om ja, på vilket sätt? 

11. Hur mycket engelska kunde du innan du började spela och hur mycket kan du nu? 

12. Anser du att du har lärt dig mer engelska i skolan eller via dator- eller tvspel på 

fritiden? 

 

Anledningen till att vi ställde dessa frågor (3.2.1) hade att göra med att vi ville få en djupare 

inblick i respondenternas livsomständigheter, då det gav oss möjlighet att identifiera mönster, 

och genom dessa frågor fick vi svar på det. Våra huvudtemafrågor formulerades utifrån våra 

forskningsfrågor och vi kunde operationalisera frågorna efter en röd tråd. Frågorna 2 och 3 

behandlade spelfrekvensen, 4 och 5 tog upp graden av skala av social interaktion samt frågorna 

10, 11 och 12 gav oss information gällande elevernas skattande av kunskaper i engelska.   

Innan påbörjad pilotintervju fastställes samtycke från hens sida. Dessutom hade 

eleven blivit informerad kring studiens syfte, varför hen deltog i pilotintervjun och att hens 

sekretess säkerställdes utifrån de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet hänvisar till (2002). 
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Elevens intervju varade i 4:15 min och inga funderingar framkom kring frågeställningarna, 

vilket resulterade i att de frågor som ställdes under denna intervju kom att användas till våra 

framtida djupintervjuer på en skola i mellansverige. Respondenten fick avslutningsvis svara 

skriftligt på vår frågeställning och även den uppgiften ansåg hon vara enkel att förstå och utföra.  

3.3. Insamlingsmetod och genomförande 

Datainsamlingen förverkligades på sådant sätt att vi efterfrågade en myndighetsperson som 

kunde ordna urvalet för denna studie och vårt krav var att denna myndighetsperson (rektorn) 

skulle försöka ordna ett urval av spelare och icke-spelare samt en jämlik könsfördelning.  

Inom loppet av fyra dagar hade rektorn ordnat en lista på elever som skulle delta 

i intervjustudien där samtliga elever fått en grundläggande förklaring gällande forskningens 

tema. Dessa elever var samtliga över 15 år gamla, 5 killar och 6 tjejer där vissa gick i samma 

klass och andra inte. Eleverna fick veta att forskningen som bedrevs var anonym och att den 

utgick från vetenskapsrådets etiska riktlinjer (2002). På intervjudagen gick det till på följande 

vis: en efter en gick eleverna in i rektornsrummet där de fick delta i intervjun ostört och anonymt 

med oss som höll i intervjun. Eleverna fick ytterligare en genomgång i rektorsrummet kring 

vad studien handlade om, deras medverkans anonymitet och vad som krävdes från deras sida 

(ärliga svar på intervjufrågorna samt skriftligt svara på frågan ”If you were granted one wish, 

what would you do and why would you do that?” Innan påbörjad intervju ställdes frågan en 

sista gång om de fortfarande ville delta i intervjun samt att samtalet spelades in. Detta gjordes 

för att verifiera ytterligare en gång att samtycke existerade bland respondenterna. Samtliga 

elever svarade ja och tog del av de frågor som var anpassade efter deras svar samt den skriftliga 

uppgiften.  

Som tidigare nämnt var intervjufrågorna uppdelade i kontrollfrågor och 

huvudtemafrågor där eleverna först fick ta del av sju kontrollfrågor som berörde deras ålder, 

vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund, vårdnadshavarnas nuvarande yrkessituation, hur länge 

vårdnadshavarna bott i Sverige, om eleven var född i Sverige, antalet språk eleven anser sig 

själv tala samt om vårdnadshavarnas modersmål var engelska. Därefter kom 

huvudtemafrågorna som berör tv- och datorspelsområdet (frågorna finns under 

pilotintervjukapitlet). Den första huvudtemafrågan var avgörande för kommande frågor och 

skulle eleven svara nej till ”spelar du tv- eller datorspel på fritiden?” skulle intervjun vara färdig 

vid det stadiet. Då skulle eleven gå direkt till att skriftligt få svara på frågan If you were granted 

one wish, what would you do and why would you do that? Den procucerade texten utgör det 
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material som anlyseras i ordförrådsdimensionsanalysen. Alla elever fick ta del av penna och 

papper för att besvara frågan och de lämnades ostört och ensamma i rummet där det enda som 

fanns tillgodo var deras fantasi, papper och penna. Mobiler och liknande verktyg konfiskeras 

innan de påbörjar skoldagen vilket innebar att ingen hade möjlighet till att fuska under 

skriftmomentet. Efter att de inspelade intervjuerna var färdiga påbörjades arbetet med 

transkiberingen. I resultat- och analyskapitlet redovisas avsnitt från olika intervjuer samt 

sammanställning av data i form av tabeller.  Samtliga elevers producerade texter ligger under 

kapitlet bilagor. Eleverna har fått pseudonamn för att bevara deras anonymitet och för att 

studien ska upprätthålla vetenskapsrådets etiska riktlinjer kring sekretess (2002). Åldersspannet 

var mellan 15 till 17 år gamla och samtliga elever (11) ansåg sig tala både svenska och engelska 

med svenska som förstaspråk.  

 

3.4. Reflektion kring metodvalet 

Vi valde att utgå från en kvalitativ intervjumetod där vi fick möjlighet att inhämta data från elva 

elever som gick i årskurs nio. Detta metodval var det mest aktuella ansåg vi då vi ville erhålla 

djupgående information och bakomliggande tankegångar och drivkrafter från eleverna gällande 

deras relation till tv- och datorspel. Genom intervjuer kunde vi hålla i personliga möten med 

eleverna och därifrån samla in deras tankar och svar till våra intervjufrågor, men även till vår 

skriftliga uppgift. Vi spelade in samtliga intervjuer då inspelat material hjälper till att utvinna 

det bästa av det som har avhandlats (Trost, 1997, s. 114). Ytterligare en anledning till varför vi 

valde intervjumetod och inte enkätmetod hade att göra med tids- och tillgänglighetsaspekten. 

Vi visste att man skulle behöva minst 200 olika elevenkätsvar och detta skulle innebära att vi 

hade behövt kontakta minst 4-8 skolor då denna studie enbart fokuserar på elever från årskurs 

nio. Sedanmera trodde vi att det var större sannolikhet att eleverna inte skulle svara på vår 

skriftliga fråga om vi skickade ut en den i en enkätform och därför var bland annat 

intervjumetoden det mer lämpliga alternativet.  

Dagen som vi skulle genomföra intervjuerna blev vi ombedda av en lärare som 

jobbade på skolan att använda oss av rektorns kontor. Vi fick ingen förklaring till varför men 

vi antog att det hade att göra med att rummet i sig var ledigt och rektorn var hemma den dagen. 

Huruvida valet av rum kunde ha påverkat elevernas svar var svårt att säga men man kunde 

givetvis antagit att det kunde ha påverkat deras stressnivåer eftersom elever skulle kunna ha en 

negativ bild gentemot att befinna sig i rektorsrummet. Denna negativa bild skulle i sin tur kunna 

leda till en form av panikkänsla som därefter kan komma att påverka elevernas svar till 
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intervjufrågorna, men även deras textskapandekvalitét. Vid närmare reflektion kunde 

genomförandet av intervjuer i elevernas rektors kontor ha påverkat deras bild och tolkning av 

intervjuns syfte. Även om de visste att de skulle delta i en intervju som de själva givit samtycke 

till kunde själva rummet bidragit till en obehagskänsla och negativa associationer. Vi var dock 

medvetna om att eleverna eventuellt skulle kunna känna en form av obehag över att bli 

intervjuade av två universitetsstudenter och därför valde vi att försöka motverka den 

obehagskänslan som situationen skulle kunna bidra till. Vi berättade för alla elever att varken 

intervjun eller det skriftliga momentet var ett prov och att deras verbala och skriftliga svar 

enbart skulle användas till studien och att allt var anonymt. Vi försäkrade eleverna att ingen 

annan än de som deltagit kommer att få reda på vilken kommun, skola eller elev som denna 

studie berörde och att alla elever skulle få pseudonamn. Vi bad även eleverna att ge oss så 

uppriktiga svar som möjligt under intervjuerna men om något skulle kännas olustigt fick man 

avbryta när som helst. När intervjuerna väl började valde vi att ha en vänlig inställning för att 

försäkra eleverna att situationen inte var allvarlig och att vi enbart var där för att ha ett enkelt 

samtal med dem. Denna assurans resulterade i många goda möten och var därför en lyckosam 

inställning. Däremot uppstod det situationer som vi inte räknade med. Exempelvis ryggade en 

elev till en början från att svara på frågan gällande vårdnadshavarens yrkessituation och vi 

märkte tydligt att hen kände sig obekväm av den frågan. Av respekt valde vi att gå vidare till 

nästa fråga vilket eleven uppskattade. Hen förklarade i slutet av intervjun att fadern hade gått 

bort och att hans bortgång fortfarande var jobbig att prata om. En annan elev misstänkte vi 

utnyttjade intervjusituationen enbart för att slippa vara i klassrummet. Eleven påstods sig spela 

tv- och datorspel, flera dagar i veckan och under långa perioder om dagen. Dessutom klargjorde 

eleven för oss att hens engelsknivå var hög och när eleven tillslut skulle skriva skriftligt på vår 

fråga tog det över 30 minuter och då hade hen fått ner mindre än tre meningar på pappret. 

Ytterligare en aspekt som vi hade i åtanke var tabun över att spela för mycket (eller ingen alls) 

tv- eller datorspel bland eleverna. Vi antog att vissa vårdnadshavare inte var nöjda med att deras 

barn spenderade för mycket tid framför skärmarna (eller någon tid alls) och därför valde vi att 

berätta om att vi själva spelade och att det inte är något fel med det, för att försöka få eleverna 

att känna sig mer bekväma när vi ställde frågorna: spelar du någon tv- eller datorspel, hur många 

gånger per vecka och hur många timmar per dag. Detta kan ha påverkat eleverna till att våga 

berätta mer, vilket i så fall var gynnsamt för insamlandet av data. En tjej påstod till en början 

av intervjun att hon inte spelade tv- eller datorspel på fritiden men efter någon minut in i 

intervjun berättade hon tillslut att hon spelade, och vi tror att det har att göra med den 

skamkänsla som kan föreligga med att spela tv- eller datorspel. Efter hennes erkännande blev 
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vi båda stola över hennes mod och vi visade vår glädje genom att ge henne komplimanger för 

hennes kurage. Detta ledde till en trygghet hos henne och efter vår uppmuntran kunde hon svara 

på våra resterade frågor. De som blev intervjuade konstruerade en berättelse om sina egna 

erfarenheter och tankar och vi tror att om vi skulle haft intervjuerna i ett annat rum skulle 

eleverna känna sig mer bekväma och kanske vågat berätta ännu mer om deras relation till tv- 

och datorspel. Nu visade det sig majoriteten spelade (8 av 11) och därmed vågade berätta om 

deras historik kring sitt spelande och därför tror vi att om någon annan höll i intervjun skulle 

elevernas verbala svar se likadana ut. Skulle däremot en lärare eller rektor hålla i liknande 

intervjuer skulle textskapandekvalitéten höjas, eftersom det skulle sätta en mer akademisk 

prägel och press på intervjusituationen, tror vi.  

3.5. Metoder för analys av insalmade data 

Vi har analyserat elevernas intervjusvar utifrån våra kontroll- och huvudtemafrågor som vi 

ställde till dem. Genom deras svar fick vi indikationer på deras socioekonomiska- och 

utbildningsbakgrund men även svar på deras förhållande till tv- och datorspel. Vi spelade in 

intervjuerna för att säkerställa att ingen information skulle försvinna eller glömmas bort och 

genom dessa inspelade intervjuer kunde vi analysera empirin och få svar på våra intervjufrågor 

som i sin tur besvarade våra forskningsfrågor om graden av social interaktion och spelfrekvens. 

Elevernas svar gav oss möjlighet att identifiera vad för typ av spel de spelar (ensamspelare, 

flerspelare eller massiva flerspelare online), hur ofta de spelar per dag och vecka samt om de 

ens spelar dator- eller tvspel på sin fritid i det digitalt vilda. Elevsvaren ger oss även en inblick 

i deras förutsättningar för att få engelskspråkstöd från vårdnadshavarna, vilken klassbakgrund 

de har, deras bilinguala förmågor samt utbildningsbakgrund. Vi vet att klass och språkbakgrund 

spelar roll för lärande och därför ville vi säkerställa att våra resultat inte tilltades av att 

respondentgruppen exempelvis bestod av barn till professorer i engelska språket eller att deras 

föräldrar hade engelska som modersmål.  

Vi har även analyserat insamlad data genom ordförrådsdimensionsanalysen, som 

fångar upp en texts komplexitet utrifrån de komponenter som nämnts i inledningskapitlet minus 

nominaliseringar, samt inspelning av intervjuer där elevsvar som berör SSI-modellen, 

spelfrekvens och det digitalt vilda kommer att analyseras. Denna metod har varit oss till gagn 

genom att vi smidigt och enkelt kunnat få fram hur komplex en elevs text är. Dessutom kommer 

vi att presentera premisserna i ett poängsystem som vi använder oss av i anslutning av analysen, 

vars uppgift är att rangordna elevtexterna utifrån ordförrådsdimensionen. Metoden utföll först 
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genom att vi analyserade elevtexterna var för sig för att bilda en egen uppfattning kring 

elevernas texter och därefter analyserade vi texterna tillsammans för att se om våra 

uppfattningar kring elevernas texter stämde överens med varandra. Det visade sig att vi tänkte 

olika när man skulle identifiera ämnesspecifika ord då Foad analyserade ämnesspecifika ord 

utifrån tema skolämnen såsom historia, samhällskunskap med mera, medan Philip analyserade 

ämnesspecifika ord genom att titta på vardagliga- kontra vetenskapliga ord. Detta resulterade i 

att vi fann en kompromiss där ämnesspecifika ord identifierades dels genom textens 

huvudsakliga skolämnestema men även om orden var vetenskapligt skrivna. Exempel på sådana 

ord som eleverna skrev var: communicate, immortality, organisation och suffering. Dessa ord 

håller en vetenskaplig klang och skulle kunna skrivas på ett vardagsspråk: talk, can’t die, group 

of people och pain. Deras skolämnestema är de samhällsorienterade ämnena religion (suffering, 

immortality) och samhällskunskap (communicate & organisation). Resterande aspekter som 

ordförrådsdimensionen tar upp (Folkeryd, 2016, s. 4) lyckades vi identifiera lika väl och detta 

tyder på att detta sätt att analysera en elevtexts komplexitet är välfungerande. För att identifiera 

antalet ord fick vi båda räkna samtliga ord som eleverna producerat. Särskrivna engelska ord 

räknades in som ett ord då eleverna skrev saker som: world peace och war games som översätts 

till världsfred och krigsspel på svenska. Skulle en elev ha stavat ord fel försämrar det inte 

textkomplexiteten då fokus ligger på att eleven ska visa sin ordförrådskunskap och inte visa 

prov på grammatiska regler, förutsatt att orden är igenkännbara. Däremot när man tittar på antal 

meningar utgår vi från den grammatiska regeln att en mening avslutas med punkt och genom 

att finna elevernas punkter i deras texter kunde vi dels räkna antalet meningar som de producerat 

men även antal ord per mening genom att dividera antalet producerade ord med antalet 

producerade meningar. Alma producerade 109 ord och 5 meningar. Detta ger ett snitt på 109/5 

= 21,8 ord per mening. Vi valde att inte avrunda då vi vill åt exakta tal. För att identifera korta-

, långa-, och överlånga ord valde vi att först leta efter överlånga ord, det vill säga ord som har 

fler än tretton bokstäver (ibid.) i elevernas texter. Dessa ord är mer ovanligt förekommande och 

långa, vilket gör de enklare att finna i texterna. Därefter letade vi efter långa ord, det vill säga 

ord som innehåller fler än sex och upp till tretton bokstäver. Genom att först leta efter långa- 

och överlånga ord kunde vi därefter titta på det hela antal ord som vi redan identifierat i texten 

och subtrahera det med antalet långa- och överlånga ord för att smidigt räkna ut antalet korta 

ord. Alma hade producerat 109 ord. Efter att vi identifierat antalet långa- och överlånga ord 

som hon hade producerat (15) tog vi 109 subtraherat med 15 och fick fram att Alma hade 

producerat 94 korta ord. Vi utgick från denna metod då det sparade oss tid istället för att räkna 
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om alla ord. Avslutningsvis letade vi efter bildspråk i elevtexterna. Vi letade därmed efter 

liknelser eller metaforer i texterna. 

3.6. Validitet och reliabilitet   

Stensmo (2002) menar att det finns två viktiga mätinstrument för att avse en studies giltlighet 

(s. 30). Dessa två är validitet (giltlighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). Validitet avser att mäta 

det man verkligen ska mäta och inget annat och Brinkmann & Kvale förklarar validitet som att 

en specifik forskningsfråga mäter eller redogör endast det som forskaren har för syfte att mäta 

(Brinkmann & Kvale, 2009, s. 264). Exempelvis, om du ska mäta längden på ett bord kan du 

inte fråga hur mjuk bordet är, då försvagas validiteten. Det andra mätinstrumentet som råder 

inom forskningssammanhang är reliabilitet och Trost förklarar det som att en studies resultat 

ska se likadan ut om någon annan, vid ett annat tillfälle, gör samma studie (Trost, 2010, s. 131). 

Man talar om noggrannhet och pålitlighet som avser att fungera som motståndskrafter gentemot 

slumpinflytelser och precis som Trost menar Stensmo att resultatet ska se likadant ut även om 

man mäter om verkligheten utifrån samma specifika synvinkel (Stensmo, 2002, s. 30). Den data 

som har erhållits svarar på denna studies forskningsfrågor då samtliga elever lämnat in uppgifter 

kring deras relation till tv- och datorspel samt svarat skriftligt på huvudfrågan. Därmed råder 

en hög validitet då vi avsett att mäta det vi skulle mätt och inget annat. Ingen elev 

missuppfattade intevjufrågorna eller den skriftliga frågan och därför stärks validiteten då den 

data vi samlat in svarar mot syftet, forskningsfrågorna och analysen. Data bygger på tillförlitliga 

källor då samtliga elever gick i nian och tillhörde den urvalsgrupp vi ville åt. Anledningen till 

ingen missuppfattade intervjufrågorna eller den skriftliga uppgiften var för att 

intervjuformulären höll en god kvalitét och systematik. Gällande reliabiliteten anser vi att 

studien håller en godtagbar reliabilitet då den dels är testbar men även för att vi uppnått en 

mättnad i urvalet av respondenter. Denna respondentmättnad är ett resultat av att våra 

kontrollfrågor som fungerar som signalementsmarkörer för andra som bedriver samma 

forskning eftersom man då vet vad man ska leta efter för urval, exempelvis ålder, kön och 

bakgrund.   
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3.7. Etiska överväganden 

I enlighet med vetenskapsrådet regler och riktlinjer har vi informerat samtliga deltagare om vår 

studie, båda muntligt och skriftligt. Vi skickade ut ett informationsbrev till rektorn som 

förklarade vad studien handlade om, elevernas sekretess och anonymitet, vem som är 

forskningshuvudman (med kontaktuppgifter), vilken metod som kom att tillämpas, de risker 

och följder som forskningen kom att medföra, elevernas frivillighet, att all data bevaras så att 

inga obehöriga kan komma åt dem, samt deras rätt att avbryta när som helst under medverkan 

(2002). Rektorn vidarebefodrade vårt mail till eleverna så att de fick ta del av samma 

information.  

Under intervjuerna fick eleverna återigen samma information som mailet berörde 

och att de uppgifter som samlas in enbart kom att användas för denna studie och inget annat. 

Dessutom informerades deltagarna om var och hur studieresultaten kommer att offentliggöras 

och att pseudonamn kommer att användas för att hedra vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

gällande anonymitet och sekretess (2002). Som tidigare nämnt i början på metodkapitlet gav 

deltagarna ut sitt samtycke i form av ett muntligt samtycke efter att vi återigen frågat om de 

fortfarande ville delta i studien samt att intervjuerna skulle spelas in. Vi höll oss därmed till 

vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande informerat samtycke  (2002). 
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4. Resultat & Analys 

 

Med inspiration från Sundqvists (2019) studie, sammanställs denna studies resultat på liknande 

sätt i form av tabeller som också tar upp pseudonamn, spelfrekvens, val av spel och 

självuppskattning av vart eleven lärt sig engelska.  

 
4.1. Spelfrekvens, val av spel och självuppskattning 

Denna tabell summerar elevernas svar gällande spelfrekvens, val av spel och självuppskattning 
i engelskkunskaper. 

 
             4.1.1. Tabell 1      Huvudtemafrågor  

 

  
 

Denna tabell ger en bakgrund om elevens spelande, spelfrekvens, val av spel, språkval i spelet, ålder för första 

möte med data- eller tvspel och självuppskattning gällande engelskkunskaper i relation till deras spelande.  
 

Tabellen visar på elevernas intervjusvar gällande huruvida eleven spelar eller inte, 

spelfrekvensen (antal timmar per dag samt dagar per vecka), spelgenre (SP, MP eller MMO), 

språkval i spelet (skriftlig eller muntligt), deras ålder för första möte med data- eller tvspel och 

Namn Alma Hilda Siv Elisabeth Andreas Emil Daniel Adrian Johannes Anja Zara

Spelar tv- eller 
datorspel på 

fritiden.
Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Spelfrekvens 
dagar per vecka

3 dagar/vecka 2 dagar/vecka 5 dagar/vecka 7 
dagar/vecka

5 
dagar/vecka

2-3 
dagar/vecka

7 
dagar/vecka

Inget svar

Spelfrekvens 
timmar per dag

1h/dag 2-3h/dag 1-2h/dag 5h/dag 3-4h/dag 2-3h/dag 8-10h/dag iInget svar

Spelen som eleven 
spelar

Fifa, NBA & 
Candy crush

Fortnight
Fortnight, Fifa 
& Black ops 

(Call of Duty)

Fortnight & 
Black Ops 
(Call of 
Duty)

Apex 
Legends & 

Rainbow Six 
Siege

Fortnight & 
Counter-

Strike 
(Global 

Offensive)

Dota 2

How to make 
cheese cake 
and apple ice 

cream

Språk som eleven 
använder i spelet

Svenska Engelska Engelska & 
Svenska

Engelska & 
Svenska

Engelska Engelska Engelska Engelska

Möjlighet att 
kommunicera med 

andra spelare
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej

Elevens preferens 
av 

kommunikationsm
etod gentemot 
andra spelare

Kommunicera
r ej med andra

Muntligt Skriftligt Muntligt Muntligt Muntligt Muntligt & 
skriftligt

Kommunicera
r ej med andra

Elevens första tv- 
eller 

datorspelsupplevel
se (ålder)

5-årsåldern 9-10 
årsåldern

7-årsåldern 6-7 årsåldern 3-årsåldern 6-7 
årsåldern

6-årsåldern 9-årsåldern

Lärt sig mer 
engelska i skolan 
eller via dator- 
och tvspel på 

fritiden

Skolan
Dator-och 
tvspel på 
fritiden

Dator- och 
tvspel på 
fritiden

Dator- och 
tvspel på 
fritiden

Dator- och 
tvspel på 
fritiden

Dator- och 
tvspel på 
fritiden

Skolan Skolan
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självuppskattning gällande deras engelskkunskaper i relation till deras spelande. Anledningen 

till att vi har konstruerat denna tabell är för att den är fundamental för studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

När det kom till sjävla spelandet visar intervjuerna dels att fler killar spelar tv- 

eller datorspel än tjejer men även att killarna i större utsträckning spelar mer massiva flerspelare 

online-spel (MMO). Det mest förekommande spel som killarna spelade var Fortnight. Enligt 

SSI-modellen tillhör Fortnight massiva multiplayer online-spelsgenren (MMO) medan Black 

Ops (Call of Duty) kategoriseras som ett flerspelarspel (MP) (Sundqvist, 2019, s. 110) och om 

en elev svarat som Daniel gjort, nämligen att man spelar två olika spel som tillhör olika genrer 

utifrån SSI-modellen, blir utfallet att man utgår från den högsta ordern, nämligen MMO (ibid., 

s. 94). Ingen av killarna svarade att de spelade ensamspelarspel (SP) medan en av tjejerna (Zara) 

berättade att hon endast spelade det. Zara utgick från hemsidan Y8.com vilket är en domän där 

man kan spela olika spel likt hamsterpaj.net eller Games.com. På denna domän spelade hon 

enbart ett spel som heter ”How to make cheese cake and apple ice cream” vilket gick ut på att 

baka, dekorera och identifiera olika frukter och verktyg till en kaka som man ska få i ordning. 

Alma och Siv var två av tre tjejer som i tidigt skede i intervjun sa att de inte spelade något tv- 

eller datorspel på sin fritid och en intressant aspekt som intervjuerna fångade upp, förutom att 

fler killar spelade spel på sin fritid i det digitalt vilda, hade att göra med tiden som spenderas 

framför skärmen. Av alla elever som spelade var snittet i antal dagar som de spelade per vecka 

på 4,5 dagar/vecka, vilket översätts till att eleverna spelar på nästan alla skoldagar (vardagar). 

Om man delar upp det i könskategorier landade tjejerna på runt 5 speldagar per vecka medan 

killarna spelade 4,3 dagar i veckan utav de som kategoriseras som måttliga och frekventa 

spelare. Utöver antalet dagar i veckan som spenderades framför skärmen var den tid som 

eleverna spenderade per dag en intressant infallsvinkel. De två tjejer som uppgav information 

gällande detta visade sig tillhöra två olika poler när det kommer till tid som spenderades framför 

skärmen per dag. Anja spenderade mellan åtta till tio timmar per dag framför skärmen medan 

Elisabeth spelade en timma per dag. Detta ger ett medeltal på 5h/dag om man utgår från tjejernas 

svar. På killsidan blev svarsaltenativen mer lika varandra där antalet timmar per dag inte var 

lika kraftigt utdragna som på tjejsidan. De killar som hade störst skillnad på svaren i form av 

antalet timmar per dag var Daniel och Emil där Daniel spenderade runt fem timmar per dag 

framför skärmen medan Emil spelade en till två timmar per dag. Resterande pojkar uppgav en 

speltid per dag mellan två till fyra timmar. Tittar man på medeltalet kring detta fenomen landar 

antalet timmar per dag i snitt på ungefär tre timmar bland pojkarna. Det som onekligen är 

intressant är att tjejerna inte bara spelar mer per vecka men även mer per dag. Frågan som 
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återstår blir hur stor påverkan har detta om man utgår från Sundqvists (2013a) SSI-modell där 

mmo-spelen genererar större potential för engelskinlärning och för studiens fall, kunskaper 

gällande ordförråd i engelska? Framförallt då ingen tjej uppgav information om att spela 

massiva online flerspelarspel (mmo-spel) medan killarna enbart spelade det.  

När det kom till självinsikten kring huruvida tv- eller datorspelande gjort eleverna 

bättre på engelska ställdes fråga 10 och Johannes svarade på detta sätt:  

 

”Tror du att ditt spelande har gjort dig bättre på engelska och om ja, på vilket sätt?” 

Johannes: ”Jag brukade spela Counter-Strike Global Offensive och då behövde man 

kommunicera med sitt lag ganska mycket.. och de i laget var från alla länder i Europa så jag 

chattade med dem på engelska” 

 

Även om Johannes inte explicit sa att han blivit bättre på engelska när han spelade Counter-

Strike Global Offensive svarade han i alla fall att han kommunicerade på engelska vilket 

innebär att han mötte engelsk text i spelet och det i sin tur kan vara gynnsamt för inlärningen. 

Därför blev fråga 11 väsentlig för intervjun: 

 

 ”Hur mycket engelska kunde du innan du började spela och hur mycket kan du nu?” 

Johannes: ”Genom spelen har jag lärt mig… (funderar). Förut kunde jag bara ett par 

meningar, sen så har jag byggt upp det ganska mycket så att jag kan prestera bättre”. 

 

Här menar Johannes att hans engelskkunskaper har blivit bättre och att han har samlat på sig 

ny kunskap från spelen. Adrian å andra sidan gav ett mer konkret svar på hur lite han kunde 

förut: 

 Adrian: ”Tänk dig Hi how are you? Inget mer” 

 

Sedan svarade han att hans spelande har gjort honom bättre på engelska och där följdfrågan till 

det blev ”på vilket sätt?”   

 

Adrian: ”Alltså jag lärt mig att prata bättre med människor eftersom du har alltid pratat med 

människor, även om du inte kan de hjälper dig. Sedan du skriver också sen när du, vi säger 

väl alla vad heter det, spel? De har inte svenska eller turkisk översättning så jag bara 

försöker läsa igenom så när du läser igenom då du lär dig. Vi säger väl du går igenom 

settings och graphics och det där”. 
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Adrian möter engelska i spelens alla hörn och kanter. Han belyser det faktum att man möts av 

engelska till och med när man är inne i settings (inställningar) och graphics (grafik) och att de 

spelen han spelat inte haft någon svensk- eller turkisk översättning och att han har varit tvungen 

att försöka läsa engelskan och på så sätt lärt sig språket. Samtliga spelare förutom Zara ansåg 

att spelandet har gjort dem bättre på engelska.  

Tabellen ger svar på den första forskningsfrågan som delar upp elevernas 

spelfrekvens, syn på engelskkunskaper och om de lärt sig mer engelska via spelandet på fritiden 

eller i skolan. Uppdelningen blev följande: Alma, Hilda och Siv är ickespelare (non-gamers). 

Elisabeth och Andreas är måttliga spelare (moderate gamers). Emil, Daniel, Adrian, Johannes 

och Anja är frekventa spelare (frequent gamers). Zara svarade att hon spelade spel på sin fritid 

men inte hur ofta per dag eller per vecka vilket innebar att hon fick kategoriseras som icke-

klassificerbar spelare. Av den frekventa spelargruppen anser 80 % att de lärt sig mer engelska 

av fritidsspelandet än i skolan. Det var bara Anja som ansåg att hon lärt sig mer engelska i 

skolan. I den måttliga spelargruppen är det tjejen (Elisabeth) som avviker bland 

majoritetssvaren gällande om de lärt sig mer engelska i skolan eller via dator- och tvspel på 

fritiden. Andreas å andra sidan ansåg att han lärt sig mer engelska genom tv- och datorspelande. 

Zara ansåg att den englskan hon väl lärt sig kom från skolan och inte genom fritidsspelandet. 

Den icke-spelandegruppen fick aldrig möjlighet att svara på de frågor som berörde detta tema. 

Det mönster som bör uppmärksammas är att samtliga spelande tjejer valt att påstå att de lärt sig 

mer engelska i skolan än av sitt spelande på fritiden medan killarna svarat tvärtom.  

 

4.2.  Ordanalys  
 

Utöver intervjusvaren har eleverna svarat skriftligt på vår huvudfråga ”If you were granted one 

wish, what would you do and why would you do that?”. Deras producerade texters komplexitet 

baseras på de komponenter som ordförrådsdimensionen tar upp (förutom nominalisering). Ju 

längre text, fler ord per mening, fler ämnesspecifika och informationspackade ord samt ett rikt 

bildspråksbruk genererar en mer komplex text. Skulle en text inte ha några av dessa 

komponenter minskar därmed dess komplexitet (Folkeryd, 2016, s. 4).  Nedanför denna text 

kommer en sammanställning på elevtextresultaten.  
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         4.2.1. Tabell 2  Elevernas textresultat utifrån en ordförrådsdimension 

 

  
 

Utifrån denna sammanställning ser man tydligt att Elisabeth, Alma, Hilda och Emil är de elever 

som har producerat flest ord. Det är dock viktigt att man inte enbart utgår från antalet 

producerade ord då ordförrådsdimensionen tar upp fler underkategorier än just den aspekten. 

Desto fler ord per mening innebär att eleven lyckats trycka in mer information i en mening och 

tabellen redovisar att Elisabeth, Alma, Anja och Daniel levererade det högsta snittet av 

eleverna. På den andra sidan ser man att Hilda, Siv, Andreas och Adrian har producerat färst 

ord per mening vilket innebär att det förekommer fler punkter i deras texter. Detta kan leda till 

en hackig och svårläst text då läsflytet försvåras.  

En viktig aspekt för att text ska hålla en hög komplexitet är antalet ämnesspecifika 

ord. I detta fall har Alma producerat flest ämensspecifika ord (11) och därefter kommer många 

på en andraplats med 6 ämnesspecifika ord. Däremot blir det intressant om man ser på hur ofta 

ett ämnesspecifikt ord förekommer. I Almas fall fick hon ner ett ämnesspecifikt ord ungefär 

vart tionde ord. Ser man på Adrians fall fick han ner ett ämnesspecifikt ord ungefär var sjätte 

ord. Detta innebär att Adrian är dubbelt så effektiv i jämförelse med Alma när det kommer till 

att producera ämnesspecifika ord. Även Johannes och Anja ligger på ett bättre nivå än Alma då 

Johannes producerar ett ämnesspecifikt ord ungefär var åttonde ord medan Anja producerar ett 

ämnesspecifikt ord ungefär var nionde ord. Inga av eleverna hade producerat överlånga ord 

förutom Adrian som producerade två stycken, vilket betyder att nästan alla elever huserar på 

Elevtext (namn) Alma Hilda Siv Elisabeth Andreas Emil Daniel Adrian Johannes Anja Zara

Antal ord 109 85 12 115 39 74 47 32 46 109 35

Antal meningar 5 9 1 4 3 5 2 2 2 1 2

Antal ord per 
mening

21,8 9,4 12 28,75 13 14,8 23,5 16 23 26 17,5

Ämnesspecifika 
ord

11 6 1 6 2 6 1 5 6 3 0

Korta ord (färre 
än 7 bokstäver)

94 79 11 98 38 68 43 27 40 23 32

Långa ord (7-13 
bokstäver)

15 6 1 17 1 6 4 5 6 3 3

Överlånga ord 
(fler än 13 
bokstäver)

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Bildspråk 3 2 0 1 1 3 1 1 2 1 1
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liknande högsta-nivå i form av skriftlig produktion av överlånga ord. Tittar man däremot på 

antalet långa ord ser man tydligt att Elisabeth hamnat i topp i denna kategori med hela 17 

producerade långa ord medan Alma sneglar på förstaplatsen med 15 långa ord. Procentuellt 

hamnar Adrian på förstplats, i förhållande till hur ofta långa ord förekommer baserat på det 

totala antalet han har producerat. Elisabeth hamnar på en andraplats och Alma kommer trea.  

Avslutningsvis tar ordförrådsdimensionsanalysen upp aspekten bildspråk. I denna 

kategori är Emil och Alma i toppen med flest producerade bildspråk i sina texter. Om man tittar 

hur ofta bildspråk uppstår i förhållande till antalet ord som eleven har producerat sker ett skifte 

bland tronen då Johannes hamnar på en förstaplats och Emil på en andra. I Johannes fall fann 

man att var 23 ord innehåller en mening med ett bildspråk och därmed fann man högst 

avkastning bildspråk per ord i hans text.   

För att avgöra vilken komplexitetsnivå texterna besitter har vi konstruerat ett 

poängsystem som utgår från siffrorna 1-11. Ju högre tal motsvarar högre prestation, vilket 

innebär att poängsiffran 11 är den bästa poäng som man kan erhålla och 1 den svagaste. Ett 

tydligt exempel på hur vi realiserar detta system är antalet ord. Ju fler ord en elev producerat 

desto större sannolikhet att eleven får en högre poängsiffra. Elisabeth skrev 115 ord, vilket 

resulterar i den högsta siffran (11). Siv å andra sidan producerade 12 ord vilket resulterade i 

den lägsta siffran (1). Genom dettta system betar vi av alla komponenter och summerar slutligen 

elevernas siffror. Den som fått högst totalpoäng har därmed det mest komplexa texten.  

Nästa komponent är antal meningar och ju färre meningar desto högre siffra. 

Skulle någon ha skrivit lika många meningar som någon annan får de samma poäng. I detta fall 

har Anja och Siv producerat färst meningar vilket gav de 6 poäng vardera. Den som producerat 

flest meningar var Hilda och därmed fick hon poängsiffran 1. 

Därefter kommer antal ord per mening och den elev som skrivit flest ord per 

mening och erhållit poängsiffran 11 är Elisabeth som skrev 28,75 ord per mening. Den som fick 

lägst poängsiffra (1) i denna kategori var Hilda då hon enbart producerade 9,4 ord per mening.  

Den fjärde komponenten är ämnesspecifika ord och den elev som producerat flest sådana i 

förhållande till det totala antal ord är Adrian, då han producerade ett ämnessepcifikt ord var 

6,4:e ord. Den som producerat färst ämnesspecifika ord i förhållande till det totala antal ord är 

Daniel då han skrev ett ämnesspecifikt ord var 47:e ord. 

Den femte komponenten är antal korta ord, och i detta avseende ska man 

producera minst antal korta ord i förhållande till det totala antal ord för att erhålla den högsta 

poängsiffran. Adrian gjorde bäst ifrån sig i denna kategori och producerade 84,37 % korta ord 



 
 

 
 

29 

(av det totala) medan Andreas gjorde minst bra ifrån sig och producerade en text bestående av 

97,4 % korta ord. 

Den sjätte kategorin är antal långa ord och i här ska man producera flest antal 

långa ord i förhållande till det totala antal ord för att erhålla den högsta poängsiffran. Med tanke 

på att Adrian producerade färst korta ord i förhållande till hans totala antal ord blir därmed de 

resterande ord han producerat långa, som i sin tur resulterarar i den högsta poängsiffra (11).  

Likaså gäller det för Andreas som erhöll den lägsta poängsiffran (1) då han 

producerat flest korta ord i förhållande till hans totala producerade ord och därmed minst långa 

ord.  

Adrian var den enda som hade producerat något överlångt ord och därmed erhåller 

han den högsta poängsiffran (2) medan resterande kamrater får (1) enligt poängsystemet.  

Avslutningsvis finner vi bildspråkskategorin där Johannes erhöll den högsta 

poängsiffran (11) då han producerat flest bildspråk i förhållande till hans totala ordmängd. Siv 

erhöll den lägsta poängsiffran (1) då hon inte hade producerat ett enda bildspråk.  

Nedanför denna text framförs den tabell som förklarar samtliga elevers poäng på 

alla kategorier samt avslutar med en poängsummering. Den elev som erhöll högst poängsiffra 

har presterat bäst och har därmed den mest komplexa texten. 
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        4.2.2. Tabell 3           Poängsystem 

 

 
 

Tabellen visar att Johannes och Adrians texter är de mest komplexa då de erhöll högst 

poängsiffra (57). Därefter kom Alma (52) och sedan Anja och Elisabeth (51). De elever som 

har lägst poängsiffra och minst komplex text är Andreas (22), Hilda (25) och  Siv (26).  

Genom denna tabell kan vi även besvara våra två forskningsfrågor gällande 

komplexitetsskillnanden mellan spelarnas ordförråd. De som kategoriserades som spelare var 

Johannes (1), Adrian (1), Anja (3), Elisabeth (3), Zara (4), Emil (5), Daniel (6) och Andreas 

(9). Tar man deras poängsummering och delar med det antal elever som de är fick man fram 

medelvärdet 43,625 poäng. Gör man likadant med icke-spelarna, vilka är Alma (2), Siv (7) och 

Hilda (8) får man fram medelvärdet 34,33 poäng. Detta innebär att spelarna presterar bättre än 

icke-spelarna i genomsnitt. Tittar man däremot på skillnaden mellan måttliga-, frekventa- och 

icke-spelare blir medelvärdet istället annorlunda. Frekventa spelare får i genomsnitt 55,2 poäng. 

Måttliga spelare får 36,5 poäng och icke-spelare får som tidigare nämnt 34,33 poäng. Detta 

innebär att det råder en komplexitetsskillnad mellan dessa tre kategorier och de elever som 

spelar mest presterar även bäst.  

Den avslutande forskningsfrågan som skall besvaras tar upp betydelsen av graden 

av den sociala interaktionen. Hur betydelsefullt är det om man spelar MMO-, MP- eller SP-

spel? För att komma underfund med detta krävs det att vi går tillbaka till vilka som spelar 

Elevtext (namn) Alma Hilda Siv Elisabeth Andreas Emil Daniel Adrian Johannes Anja Zara

Antal ord 10 9 1 11 5 8 7 4 6 2 3

Antal meningar 2 1 6 3 4 2 5 5 5 6 5

Antal ord per 
mening

7 1 2 11 3 4 9 5 8 10 6

Ämnesspecifika 
ord

8 5 7 3 2 6 1 11 10 9 4

Korta ord (färre 
än 7 bokstäver)

9 2 4 10 1 3 5 11 8 7 6

Långa ord (7-13 
bokstäver)

9 2 4 10 1 3 5 11 8 7 6

Överlånga ord 
(fler än 13 
bokstäver)

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Bildspråk 6 4 1 2 5 10 3 8 11 9 7

Poängsummering 52 25 26 51 22 37 36 57 57 51 38
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respektive genre och därefter ser på deras poängsummeringsmedelvärde. Alla killar spelade 

MMO-spel och deras poängsummeringsmedelvärde landade på 41,8 poäng. Elisabeth och Anja 

spelade MP-spel och hade ett poängmedelvärde på 51 poäng. Zara som spelade SP-spel landade 

på 38 poäng. Detta innebär att teorin kring att MMO-spel ska vara mer gynnsamt för 

engelskinlärning inte stämmer överens med denna studies resultat då de elever som spelade 

flerspelarspel (MP) levererar ett bättre genomsnittsresultat än de elever som spelar MMO-spel. 

Däremot stämmer teorin överrens med det faktum att ensamspelarspel (SP) genererar en mindre 

engelskinlärningspotential än de andra två genrerna. 
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5. Diskussion 

Analysens resultat mynnade ut i att de elever som spenderade tid framför tv- eller datorskärmen 

på sin fritid påvisade ett bättre genomsnittspoängresultat (utifrån en ordförrådsdimension) än 

de elever som inte spelade något på sin fritid. Precis som Sundqvist och Wikström (2015) 

uppmärksammade i sin studie fanns ett samband mellan den tid eleven avsatte framför skärmen 

och andraspråksinlärning, där de kom fram till att elever som spenderade mer än 5 timmar per 

vecka (frekventa spelare) hade de bästa essäerna, rikaste ordförråd i engelska och högsta 

slutbetyg i engelska (Sundqvist & Wikström, 2015, s. 65). Skillnaden mellan denna studie och 

Sundqvist och Wikström hade att göra med ordförrådsdimensionen. Som hon nämnde 2019 

fanns det fog att bedriva forskning inom just temat spelfrekvens och omfattningen av ett 

ordförråd i engelska (Sundqvist, 2019, s. 90) och därför fokuserade denna studie på detta tema 

men där kunskapsbidraget låg i användandet av en ordförrådsdimensionsanalys. Sundqvist 

diskuterade fenomenet genrer och skalan av social interaktion där olika genrer bidrog till olika 

fördelar för inlärning (ibid.). Hennes genrefragmentering var ensamspelare (SP), flerspelare 

(MP) och massiva flerspelar online (MMO) och likväl hennes studie utgick denna studie från 

samma genreuppdelning. Enligt analysresultaten hade de elever som spelade flerspelarspel 

(MP) ett bättre genomsnittsresultat än de andra elever som antingen spelade ensamspelarspel 

(SP) eller massiva flerspelarspel online (MMO). Detta innebär att Sundqvist studie från 2013, 

vars fundamentala hypotes är att en person som befinner sig med fler individer som samtidigt 

intergrerar med varandra, har högre potential att lära sig ett andraspråk (Sundqvist, 2013a, ss. 

89-104), inte är kompatibelt med denna studies resultat eftersom flerspelarspelarna påvisade ett 

bättre genomsnittsresultat än de elever som spelar massiva flerspelarspel online. Dock var 

urvalet väldigt litet och som tidigare nämnt pekar denna studie endast på indikationer och inget 

mer.  

Syftet med denna studie var att försöka ge mer bidrag om hur barns tv- och 

datorspelskonsumtion i det digitalt vilda påverkar deras skriftliga ordförråd i engelska och som 

påvisat ges indikationer på att elever som spelar flerspelarspel (MP) har en högre potential att 

berika sitt ordförråd i engelska än elever som spelar ensamspelarspel (SP) och massiva 

flerspelarspel online (MMO). Reinders (2016) menar att spel visar på positiva effekter på viljan 

att kommunicera, motivationen och språksocialisationen och andra faktorer som involverar 

språkinlärningsprocessen (Reinders, 2016, s. 1) och hans studie kan vara en förklaring till varför 

spelande elever presterat bättre i genomsnitt än icke-spelande elever.  
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Spelarna har ett bättre poängsummeringsgenomsnitt än  icke-spelarna och därför 

finns anledning att lyfta fram, precis som Sundqvist och Wikström menar (2015), att informell 

språkinlärning utanför skolans väggar bör uppmärksammats (Sundqvist & Wikström, 2015, s. 

66), då elever som spenderar tid framför skärmen på sin fritid presterar bättre än elever som 

inte gör det. Dock existerar pedagogiska konsekvenser av studiens slutsatser. Om man trycker 

på att eleverna ska spendera mer tid framför dator- eller tvskärmen på sin fritid för att få ett 

bättre ordförråd i engelska ökar risken att elever hamnar i en situation där skolan blir sekundärt 

prioriterat och spelandet primärt.  
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5.1. Konklusion 

Denna studies resultat mynnade ut i att elever som spelar tv- eller datorspel på sin fritid har 

generellt ett rikare ordförråd i engelska än elever som inte spenderar tid framför skärmen 

utanför skolans väggar i det digitalt vilda. Även om denna studie enbart ger en svag indikation 

på detta, eftersom det kan ha funnits olika anledningar till varför eleverna presterat olika på den 

skriftliga uppgiften, är det värt att belysa det faktum att skärmtid har sina fördelar. Som 

inledningen tog upp fanns det två olika poler kring synen på tv- och datorspelande och att detta 

fenomen har studerats och skrivits om i media för över decenium sedan. Det finns med andra 

ord belägg att påstå att ämnet i sig är relativt nytt ur ett forskningsperpektiv och börjar sakta 

men säkert erövra mer mark i forskningskorridoren. Denna studie har enbart givit en 

fingervisning om den positiva relationen mellan spelfrekvens, spelart och ordförråd; än idag 

finns ingen forskning som påvisat ett kausalt samband mellan tiden man spenderar framför 

skärmen och kunskaper gällande ordförråd i engelska. Det denna studie, med ett nytt metodiskt 

grepp, pekar på, ligger i  linje med Sundqvist (2019) resultat från hennes senaste studie. Vi är 

med andra ord i behov av mer forskning inom detta fält då allt som har med kunskap och 

utbildning att göra berör den pedagogiska verksamheten. Om vi vill erbjuda framtidens elever 

en kvalitétssäker utbildning krävs det att den baseras på beprövad vetenskap och inga 

semiträffsäkra indikationer som bygger på känslor istället för fakta. Denna studies slutsats har 

en betydelse för debatten om elevers tv- och datorspelsvanor och den visar inte minst att det 

finns ett behov av mer forskning i ämnet. En idé är att undersöka elevers skolspråkanvändande 

i det digitalt vilda. Den studien skulle försöka komma underfund med hur ofta skolspråk 

förekommer i spelvärlden, i vilka sammanhang, i vilka spel och varför det förekommer. En 

ytterligare aspekt som är i behov av vidare forskning är att identifiera om ensamspelarspel (SP) 

är mer gynnsamt för engelskpotentialen än att inte spela spel överhuvudtaget. Än så länge finns 

det starka indikationer på det men inga bevisade kausala samband. Det betyder att mer 

forskning måste bedrivas kring detta tema innan man kan klargöra en starkt kausalsamband. 
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6.2 Bilagor 

Bilaga 1 
 
Kontrollfrågor 
1. Hur gammal är du? 

2. Vad har dina föräldrar för utbildningsbakgrund? 

3. Vad jobbar dina föräldrar med? 

4. Hur länge har dina föräldrar bott i Sverige?  

5. Är du född i Sverige? 

6. Hur många språk kan du? 

7. Har dina föräldrar engelska som modersmål? 

Bilaga 2 
 

Huvudtemafrågor 

1. Spelar du någor tv- eller datorspel på fritiden? 

2. Hur många dagar i veckan spelar du? 

3. Hur många timmar per dag spelar du? 

4. Vad heter spelen du spelar? 

5. Vilket spel spelar du mest just nu? 

6. Vad gör man i spelet/Vad går spelet ut på? 

7. Vilket språk använder du i spelet? 

8. Kan man prata med andra spelare och hur gör man det? 

9. Hur gammal var du när du började spela tv- eller datorspel? 

10. Tror du att ditt spelande har gjort dig bättre på engelska? Om ja, på vilket sätt? 

11. Hur mycket engelska kunde du innan du började spela och hur mycket kan du nu? 

12. Anser du att du har lärt dig mer engelska i skolan eller via dator- eller tvspel på 

fritiden? 
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Elevtexter 

Bilaga 3  
      

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6 
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Bilaga 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 8 
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Bilaga 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 10 
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Bilaga 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 12 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 13 
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                                             Bilaga 14 – Kontrollfrågor  

 

 
 

Denna tabell ger en bakgrund om elevens kön, ålder, födelseland, antalet språk som eleven anser sig kunna, 

vårdnadshavarnas situation gällande utbildning, yrke, arbete samt modersmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn Kön Ålder
Vårdnadshavares 

utbildningsbakgrund
Vårdnadshavarnas 

yrkessituation

Hur länge 
vårdnadshavarna 

bott i Sverige

Elevens 
födelseland

Språken eleven 
anser sig tala

Har vårdnadshavarna 
engelska som 
mådersmål?

Adrian Kille 16. Gymnasial utb.
Lastbildchaufför & 
Arlanda check-in-

disk

Mor: hela sitt liv 
Far: 18 år

Sverige
Svenska, 

engelska & 
turkiska

Bara modern

Alma Tjej 16. Inget svar Trafikledare 25 år Sverige
Svenska, 

engelska & 
somaliska

Nej

Andreas Kille 15. Inget svar Husbyggare & 
fritidslärare

Mor: 12 år Far: 20 
år

Sverige
Svenska, 

engelska & 
somaliska

Nej

Anja Tjej 17. Efter gymnasial utb. & 
gymnasial utb.

Lärare & pensionär 24 år Sverige

Svenska, 
engelska, 

arabiska & 
turkiska

Nej

Daniel Kille 15. Eftergymnasial utb. Sjuksköterska 30 år Sverige

Svenska, 
engelska, 

somaliska & 
tigreanska

Nej

Elisabeth Tjej 15. Geftergymnasial utb. Sjuksköterska 23 år Sverige

Svenska, 
engelska, 
somaliska, 
arabiska & 

franska

Nej

Emil Kille 16. Yrkesutbildning & 
eftergymnasial utb.

Busschaufför & 
förskolelärare

Mor: hela sitt liv 
Far: 20 år

Sverige
Svenska, 

engelska & 
turkiska

Nej

Hilda Tjej 15. Yrkesutbildning & 
eftergymnasial utb.

Undersköterska 30 år Sverige
Svenska, 

engelska & 
somaliska

Nej

Johannes Tjej 16. Eftergymnasial utb.
Lärare & inom vård 

och omsorg 20 år Sverige

Svenska, 
engelska, 

somaliska & 
spanska

Nej

Siv Tjej 16. Inget svar Inget svar 9 år Somalia

Svenska, 
engelska, 

somaliska & 
arabiska

Nej

Zara Tjej 15. Inget svar Inget svar Mer än 20 år Sverige

Svenska, 
engelska, 

arabiska & 
spanska

Nej
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